
 
 

"#தைல'கான உலகளா"ய ேபாரா1ட3கைள 
45னக6789 ெச<=> ஈழ7தAழ6கB5 அரDய< 

எ86கால> 
 

04.08.1987 அ*+ ,-மைல12 த45ழ7 
ேத9ய7தைலவரா2 ஓ? வரலா@+ உைர 
BகD7தEபGட-. 32 வ?டKகLMNE 
O*னQ, தைலவS* க?7-7ெதாNEO* 
UVபWEX ,YZ நாG\2 
ெவ]1டEபGட-. த45ழ 
Y^தைலEX_கV அைமEO* தைலைம` 
ெசயலக7Wனா2 1993b ஆd^ 
ெவ]1டEபGட இfவாவண h2, 

Xல7W2 வாib த4D`சjக7Wைன` ெச*றைடl-, 2009b ஆd^ பல நா^க]* 
mG^`சWகளா2 நடlேதoய த4pனவpEOைன7 தாd\ கGடைமMகEபGட 
த4pனவpEO* ம7W12 ஈழ7த4ழQக]* அர9ய@ ெசய@பா^கைள 
வpநட7-வத@காகrb ெவ]1டEபGட-.  
 
1984 sத2 1993 வைரயான காலEபNWMNV த45ழ7 ேத9ய7 தைலவQ அவQக]*; 
உைரகV, ேநQகாண2கV, க\தKகV, அர9ய@ OரகடனKகV ேபா*றவ@ைற7 
ெதாN7- ைவ7W?MNb ஒQ அSய ஆவணமாகேவ இ- அைமvற-. த45ழ  
நைடsைற அர9* அர9ய@ சா-Sய ெவ]EபாG^ட* அவQகV தம- உVளக, 
ெவ]யக YவகாரKகைளM ைகயாdட sைறக]* சா*றாகேவ இlh2 அைமvற-. 
பல wேகாள அர9ய2 சாQ அi7தKகைள எWQெகாVவதyடாக, ஈழ7த4ழQகV 
எfவாறான ெசய2Wறேனா^ வாDlதாQகV எ*+b அவQகLMN உணQ7W  
த4pைறைமைய எ*+b YG^Mெகா^Mகா- BைலநாG^வத@கான வp1ைன 
இ7ெதாNEX7 ெத]வாகE XடbேபாG^MகாG^vற-. 
 
ஓ? Bரlதர அர9ய@ தள7Wைன B+Y 
அதைனEபா-காEபத@காக தாb 
எ^7த பல s\rகைளzb 
நடவ\Mைககைளzb 
YளMNவதyடாக 
த4pைறைமயpEOைன7 ெதாடQl- 
Bலrb ெவ@oட7Wைன BரEO, 
Xல7W2 இ?MNb 
அர9ய@தளKக]* எ`சKகைள 
Ud^b கG\ெயiEXவத@கான 
ெத]r, வாசகQகைள ெநoEப^7-b 
ஒ? Yடயமாக அைமv*ற-. Xல7W2 எ{91?MNb அர9ய@தளKகV ஓQ 
கGடைமMகEபGட sைற12 இலKைக இனவpEX அரசா|b, ேவ+ பல நா^க]* 

-ைணேயா^b அpMகEபG^வ?v*றன. இைவ இMNiமKகளா2 

ஈழ7த4ழQகLMN எWராக ஏவEப^b ஐlதாb கGட ஈழEேபாQ எ�b BகD`9Bர_2 
ெதாட?b கGடைமMகEபGட த4pனவpEO* அ\Eபைட அbசமாNb. 
 
எனேவ, இfவாறான இMகGடான �ழ2க]|b த45ழ7 ேத9ய7தைலவS* 
க?7-Mக]_?l- எib அர9ய@ேகாGபா^கைள அ\EபைடயாகM ெகாd^ 
த4pைறைம1ைன YG^Mெகா^Mகா- BைலநாGடேவd\ய வரலா@+Mகடைம 
ஈழ7த4ழQக]* ைகக]ேல உVள-. இMேகாGபா^கைள அ\EபைடயாகMெகாd^, 
எ{91?MNb அர9ய@தளKகைளM கG\ெயiEXவதyடாக ஓQ Bரlதரமான 
அர9ய@தள7Wைன த45ழ7W2 BைலநாGடலாb. த4pனவpEO* ெபயரா|b, 
vளQ`9soய\EX7 WGடKக]* ெபயரா|b ெதாட?b ஆவணவpEOைன 
இfவாறான sய@912 இlh2, அடMNsைறMNVளாMகEப^b ேவ+ பல 
சjகKகைளzb இைறைம4Mக Y\யைல ேநாMv வpநட7W`ெச2|b ஓQ 
உ+Wயான BைலEபா^ எivற- எ*ப-b NoEOட7தMக-.  
 

 

மாதாGத ெசH89 
IJK 

 
 

01.08. காணாம% ஆ(க)ப+ேடா. ச0ம1தமாக 900 நா+க6(70 
          ேமலாக)ேபாரா:வ<0 உறவின.களி% 38 ேப. இற1தன..  
 

04.08. காணாம% ஆ(க)ப+ேடா<(காக( 7ர% ெகாGHIவ<0 ஒ< 
          பிரபலH தமிKL ெசயNபா+டாள. ம+ட(கள)பி% 
          7றிைவ(க)ப+G, வாகனவிபHI(7Qளா(க)ப+டா..  
 
11.08. யாK)பாண) பைடயினைர ஐேரா)பியHSIவ.கQ ச1திHதன..  
 
12.08. இலTைகயிU VUனாQ ஜனாதிபதி மஹி1த ராஜப(ஷவினா% 
          சிறீலTகா ெபாIஜன ெபரVன க+சியிU ஜனாதிபதி 
          ேவ+பாளராக( ேகா+டபாய ராஜப(ஷ அறிவி(க)ப+டா. 
 
13.08. 8 வயILசி\வைன பா]ய% வUVைற(7 ஆளா(கிய 
          7NறHதிNகாக மதவாLசியி%  ஓ< _Hதபி(7 ைகI.  
 
18.08. ேபா.(7Nறவாளியாகிய ேமஜ. சேவ1திர சி%வாவிைன 
          இலTைக இரா`வ) பைடகளிU 23வI தளபதியாக, 
          இலTைகயிU ஜனாதிபதி, ைமHதிாிபால சிறீேசன பதவி 
          உய.Hதினா..  
 
          கிளிெநாLசியிU பைள ம<HIவமைனயி% பணி_ாி1த 
          ைவHதிய(கலாநிதி சிவbபைனL சாதாரண உைடயி% வ1த TID 
          அதிகாாிகQ ைகIெசfதன.. அவைர( ைகIெசfததN7 
          எhவித காரணTக60 வழTக)படாI, அவ. தG)பி% 
          ைவ(க)ப+டா.. 
 
20.08. இனவழி)_(க<வியாகிய PTAயிU கீK ைகIெசfய)ப+ட 
          கலாநிதி சிவbபனிU ைகைத(கl:HI0, அவசரமாக 
          அ0ம<HIவமைன(7 இUேனா. அதிகாாிைய நியமி(7மா\0, 
          பைள ம<HIவமைனயிU VUனா% அhm. ம(களா% 
          ேபாரா+ட0 ஒU\ நடாHத)ப+டI.  
 
          அnoதிேர]யாவிNகான இலTைகயிU உய. ஆைணயராக 
          நியமன0 ெசfய)ப+ட ெஜ. சி.ெவ]யVன தனI 
          ெபா\)_(கைள ஏNறா..  
 
22.08. காணாம% ஆ(க)ப+ேடா. ச0ம1தமாக) ேபாரா:வ<0 
          உறவின.களி% 40 ேப. இற1தன..  
 
24.08. காணாம% ஆ(க)ப+ேடா<(கான அrவலகHதிU 
          யாK)பாண( கிைள திற(க)ப+டI.  
 
          கலாநிதி சிவbபனிU ைகதிைன( கl:HI பைள ம(கQ 
          ேபாரா:னா.கQ.  
 
          கலாநிதி சிவbபsடU ெதாட._Qளதாக( 7Nறtசா+ட)ப+ட 
          _I(7:யி<)_ மN\0 V%ைலHதீவிைனL ேச.1த uU\ 
          இைளஞ.கைள PTAயிU கீK TID அதிகாாிகQ ைகI ெசfதன..  
 

28.08. Zion ேதவாலயHதி% உயி.Hத ஞாயி\Hதா(7த%கைள நடHதிய 
          தNெகாைல(7lGதாாியிU _ைத(க)ப+ட உடைல 
          _ைத(க)ப+ட இடHதி]<1I உடன:யாக அகN\மா\ 
          ம+ட(கள)_ ம(கQ ேபாரா:ன.. இ)ெப<0 ேபாரா+டTகைள, 
          இலTைக( காவNIைறயின<0 STF அதிகாாிக60 அட(கின..   
 
29.08.  உயி.Hதஞாயி\Hதா(7த%கைள எதி.ெகாlG திற0பட( 
           ைகயாlடதNகாக இலTைகயிU V)பைடகளிU சா.பாகn0, 
           காவNIைறயிU சா.பாகn0 சிறீேசனவிN7 ஓ< பத(கHதிைன 
           INTERPOL வழTகி ெகௗரவிHதI.  
            
          “இ1திய) ெப<Tகட%: uேலாபாய, வ.Hதக மN\0 �N\L�ழ% 
           அ0சTகQ” எs0 தைல)பி% ஒ< கல1Iைரயாட]ைன 
           மஹி1த ராஜப(ஷ நிைலய0 நடாHதியI.  
  
            20100 ஆl:% நைடெபNற ஜனாதிபதிH ேத.த]% 
            நைடெபNற 7ழ)பTகQ ச0ம1தமாக நடாHத)ப+ட 
            விசாரைணயி%, ேகா+டபாயவிU அL�\Hத%கைள எதி.HI 
            நிUற 2 7<நக.( காவNIைறயினைர இலTைகயிU உLச 
            நீதிமUற0 பாரா+:யI.  
 
           மஹி1த மN\0 ேகா+டபாய ராஜப(ஷவிைன( ெகாைல 
           ெசfவதNகான தி+டHதி% ெதாட._ப+GQளதாக கலாநிதி 
           சிவbபU ஒ)_(ெகாlடா. எUபI தவறான தகவ% எU\ 
           காவNIைறயின. ெதாிவிHதன..  
 
           இலTைக(7 நாGகடHIவதNகாக, பிாியா, நேடச]Tக0 
           மN\0 அவ.களI இ< 7ழ1ைதகைள�0 அnoதிேர]ய அர� 
           பலவ1தமாக ஓ< விமானHதி% ஏNறியI.  
 
           _HதாிU Vக0 பதி(க)ப+ட ேசைலயிைன அணி1ததU 
           காரணமாக ஒ< தமிK)ெபl அL�\Hத)ப+G, ம(கQ 
           �+டHதினா% காவ%நிைலயHதிN7( 
           ெகாlGெச%ல)ப+டா.. தி<ேகாணமைலயி% நைடெபNற 
           இLச0பவHதிUெபா�I இவைர அவரI ஆைடகைள 
           உடன:யாக மாNறி(ெகாQ6மா\ அ(காவ%நிைலயHதி% 
           வN_\Hத)ப+டா..  
            
30.08. அnoதிேர]ய நீதிபதி �0ேப.(, நேடசU 7G0பHதிU 
          ெவளிேயNறைலH தNகா]கமாக நி\Hதிைவ(7மா\ தீ.)பிைன 
          வழTகினா..  

 
 
 

 
 
           
 



 

தALைறைம "1#'ெகா#'கNபட4Oயாத ஒ5Q எ5பைத வSTQ7U> 
அVW8ேரSயா"5 ெம<ேப65 வாX ஈழ7தAX இைளஞ6கK 

 
அrZWேர_ய நாG\* 
ெம2ேபQ* மாநகS2, அMv�E 
பறைவகV 
அைமEOனS* “Structures of Tamil 
Eelam: A Handbook” எ�b h2 
17.08.19 அ*+ ெவ]1டEபGட-. 
ெச{ேசாைலE ப^ெகாைல 
Bைனr நா]ைன ஒG\ 
ெம2ேபQ* வாD ஈழ7த4D 
இைளஞQக]* sய@9யா2 
ெவ]1டEபGடைம 
NoEOட7தMக-. 

13 வ?டKகளாvzb 
அK�கSMகEபடாத 
த4pனவpEO* sMvய 
BகDவாvய ெச{ேசாைல7 
தாMNத2க]* O*Xல7W|b, 
2009b ஆd^ நடlேதoய 
த4pனவpEO* O*Xல7W|b 
பல வ2லாWMக சMWகV 
இைணl- B@பேத கார�யாக 
அைமv*ற- என 
இfYைளஞQகV 
,G\MகாG\னQ. இைவ 
அைன7-b த4pைறைம1* 
அ\ப�யா வ\வமாகM 

கG\யைமMகEபGட த45ழ 
நைடsைற அர9ைன அp7-, 
த4pைறைம1ைன 
9ைதEபத@கான sய@9களாக 
அைமவதாகேவ 
எ^7-MmறEபGட-.  
 
ெச{ேசாைல ம@+b காlத�ப* 
அor`ேசாைலக]* பல 
ஆவணMேகாQைவகV 
இlBகDY2 
காG9Eப^7தEபGடன. அ- 
மG^4*o, ெச{ேசாைல 
மாணYகளா2 
தயாSMகEபG^,ெவ]1டEபGட 
“இளKகWQ” ச{9ைக1* 
OரWகV,ெச{ேசாைல12 
ப^ெகாைல ெச�யEபGட 
மாணவQக]* 
W?r?வEபட7W@N` 
சமQEOMகEபGட- எ*ப-b 
NoEOட7தMக 
YடயமாNb. ேசாச_யM 
கr*9லராvய Sue Bolton உ@பGட 
ேவ+ ேப`சாளQகLb, 
அடMNsைற ெச�யEபGட பல 
சjகKகைள வpநட7-sகமாக 
இfவாறான ஆவண sய@9கV 
s*�@v*றன எ*பதைன 
எ^7-MmoனாQகV. 

  2009> ஆ_O< 
அெம`'கா, இG8யா, b`7தாcயா,
 dனா, மeQ> ஐேராNbய 
ஒ5gய78னU UைணTட5 
அர3ேகeறNப1ட 

தALனவLNi, இ5Qவைர 
க1டைம'கNப1ட 4ைறj< 
kகX7தNப1# வJlறU. தAnழ 
ம'களாlய 
நா>, அp"ைளkல78< bறGத 
நG8'கட< ேகா1பா1Oைன 
அONபைடயாக ைவ7U, அைன7U 
இைடqQகைளT> 
கடGU, தALைறைமைய 
kைலநா1#வதeகாக7 ெதாட6GU 
உQ8Tட5 பயrNேபா>. தAழ6 
எs> எமU அOபrயா 
அைடயாள7ைத எமU 
DGதைன, ெசய< அைன78=> 
45cQ78, எ> ேதச785 "Oய< 
வைர எமU 
அONபைட'ெகாKைககைள 
"1#'ெகா#'காU 
ெதBவாக9 ெச<ேவா>. 
 

எ�b உ+Wயான 
BைலEபாG^ட* BகDr 
Bைறவைடlத-. 

 

 
 
 
  

இனவLNb5 Iவ#கK 
 

• சிTகள மாணவ.கேள இ%லாத கிளிெநாLசி ைசவ( க%�ாியி% சிTகள ெமாழி தின0 ஒ�T7ெசfய)ப+டI. 
• க%லா\ மN\0 கிளிெநாLசியி% ச+டவிேராத மணN �ரlட%கைள) ெபா<+பGHதாத அதிகாாிகQ. 
• கUனியாவி% இரா`வமயமா(க]னாr0,_Hதமயமா(கலாr0, தமிழ. நிலTகளிU ஆ+_ல ஒ<ைம)பா+:U சீ.7ைல)_. 
• ஆ(கிரமி(க)ப+ட தமிழ. தாயகHதிU விவசாயHIைற ம�Tக:(க)ப+டதனா%, உNபHதி ெப<0 �KLசிையL ச1திHதI. 
• VU_ உய.பாIகா)_ வலயமாகிய பலா]யி% 2000 ஏ(க.க6(70 அதிகமான நில)பர)_கைள அபகாி(70 ேநா(7டU 

விமானநிைலயHதிைன ேம0பGHIவதNகான ேவைலகைள இ1திய அரசிU உ\Iைண�டU அV%)பGHIவதNகாக 
இலTைக அர� VைனகிறI.  

• 8000 hectareகைள நிர1தரமாகL ��காி(க எl`0 இலTைகயிU வனவளHIைற. 
• _%ேமா+ைடயி% பல �N\(கண(கான ஏ(க. விவசாய நிலTக6Q பலவ1தமாக �ைழ�0 VயNசிகைள வழிநடHதிய 

_Hதபி(7கQ. 
• வர+சியா% பாதி(க)ப+ட கlடாவைள மN�0 கிளிெநாLசி) ப7திக6(7 நீ. மN\0 ேவ\ அHதியாவசியH 

ேதைவகைள) �.Hதிெசfவத�டாக Winning hearts and minds VயNசிகைள VUனக.Hத இரா`வ அதிகாாிகQ 
தைல)ப+டன.. 

• ெசtேசாைல பGெகாைலைய நிைனnெகாQ6Vகமாக அைம(க)படவி<1த நிைனnLசிUனTகைள அைம(கவிடாI, PTA 
மN\0 கிள.LசிVறிய:)_Hதி+டTகளி�டாக இனவழி)_ அர� உ+_71தI. 

• ெதா%ெபா<QH Iைறயா% �னிHதீn ெதாட.1I0 ஆ(கிரமி(க)பGகிறI.  
• இரா`வH தளபதியிU ேமNபா.ைவயி% பலா] ேமr0 ஆ(கிரமி(க)பGகிறI.  
• PTA இனவழி)_( க<வியி�டாக ஓ. இரா`வ அரசிைன( க+:ெய�)_0 வைகயி% Gazette அறிவிHத% சிறீேசனவா% 

ெவளியிட)ப+டI.  
• அ0பாைற மாவ+டHதிU கனக.கிராம ம(கQ 1 வ<டHதிN70 ேமலாக தமI பார0பாிய) பிரேதசHதி% 

மீQ7:ேயNற)பGவதNகாகH ெதாட.1I ேபாரா:(ெகாl:<(கிறா.கQ. அவ.களிU ேகாாி(ைகைய வனவளHIைற 
VNறிr0 நிராகாிHI வ<கிறI.  

• மUனாாி% 5 இரா`வH தளபதிகளிU ேமNபா.ைவயிr0, ெதN7 ம(களிU வாணிப அsசரைண�டs0 ச+டவிேராதமாக 
மர0 ெவ+Gத% மN\0 மர வியாபார0 ேபாUறன அதிகாாிகளா% ெபா<+பGHத)படாம% ெதாட.கிறI.   

• IைறVக அபிவி<Hதி எs0 ெபயாி% ப<HதிHIைறயி% ேமNெகாQள)படnQள சிTகளமயமா(கைள அ0பல)பGHதி�Qள 
ஒ< விள0பர( காெணாளி சிறீேசனாவினா% ெவளி¡Gெசfய)ப+டI.  

அ(கினி) பா.ைவ 
 
 

 
 

 

இhவ<ட0 ெச)ெட0ப. மாதHதி%, ெல). ேகண% 

தி¢பU அவ.களிU நிைனவாக �விo நா+:% இ< 
நிகKnகQ ஒ�T7ெசfய)ப+GQளன.  
 
15.09.19 – நிைனn நிகKn  
                  மதிய0 2:30 மணி Vத%  
                  Hotel Hofmatt  
                      4142, Muchenstein. 
 

26.09.19 – 30h அைடயாள உlணாவிரத நிகKn 

                  மதிய0 2:30 மணி Vத% 
                  Waisenhausplatz 
                      3011, Bern.  
 
ேமலWக YபரKகLMN: contact@phoenixtng.com அ2ல-   
+41 77 422 82 87 2  ெதாடQXெகாVளrb.  


