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এক দশেক সবেচেয় বড় স াসী হামলা 

সমকাল ড  

তািমল গিরলা নতা ভ িপ াই ভাকরণ এবং তার এল ই ংস হেয় িগেয়েছ বছর দেশক আেগ। ২০০৯ সােলর পর ২০১৯। 
এই দশ বছের একবােরর জ ও এত বড় জি  হামলা, িবে ারণ, র পাত দেখিন লংকা। ২০০৯ সােলর পর এই থম এত বড় 
স াসী হামলার িশকার হেলা দশ । রাববােরর স াসী হামলায় েতর সং া ৩০০-র কাছাকািছ পৗঁেছ গেছ। সং া  আরও 
বাড়েত পাের। কারণ আহত ও তর আহেতর সং াও সােড় ৬০০ পিরেয়েছ। একক কােনা স াসী হামলায় হতাহেতর সং ায় 
অতীেতর রকড ছািড়েয় গেছ র া  রাববার। খবর রয়টাস। 
 
১৯৯০ সােলর ১১ ন তখনকার িবি তাবাদী সংগঠন তািমল টাইগার বা এল ই লংকার িলশ বািহনীর ওপর আ মণ 
চালায়। ধারণা করা হয়, স ঘটনায় ছয় শতািধক িলশ সদ েক হত া কেরিছল এল ই। সং ার িদক িদেয় একক কােনা স াসী 
হামলায় এ ই লংকার সেবা  সিহংস ঘটনা হেয় আেছ। তেব িনর  সাধারণ জনগেণর ওপর হামলায় িনহেতর সং ায় রাবােরর 
ঘটনা  অতীেতর সব রকড ছািড়েয় যেত পাের বেল আশ া করা হে । ১৯৯২ সােল উ রা েলর সিলম অ িষত 
পি য়ােগােদ া ােম তািমল টাইগাররা ১৬৬-১৭১ জনেক হত া কের। এ ই এখন পয  সাধারণ জনগেণর ওপর চালােনা সেবা  
হত াযে র উদাহরণ, য েক বলা পি য়ােগােদ া াসাকার। ১৯৮৫ সােলর ১৪ ম এল ইর আেরক তা বর নাম  মহােবািধ 
অ াটাক। এল ই অ রাধা রা শহের েক য়ংি য় অে র সাহাে  িনিবচার িল চািলেয়িছল। তােদর আ মণ থেক র া 
পায়িন বৗ েদর কােছ বই পিব  মি র বেল িবেবিচত  মহােবািধও। সখােনও তারা েরািহত এবং াথনা ও জীবন ব চােত 
আ য় নওয়া সাধারণ মা েষর ওপর িল চালায়। স ঘটনায় মারা যায় ১৪৬ জন। ১৯৮৭ সােলর এি ল মােস চার িদেনর বধােন 
তািমল টাইগাররা বড়  স াসী হামলা পিরচালনা কের। ১৭ এি ল যা ীবাহী বােসর বহর থেক যা াপেথ আলাদা হেয় পড়া িতন  
বাস আ মণ কের তারা ১২৭ জনেক হত া কের, যােদর বিশরভাগ িছল তীথ িকংবা  থেক ফরা ি ান িসংহিল। তারা ২১ 
এি ল বামা মের উিড়েয় দয় কলে ার ক ীয় বাস টািমনাল, য ঘটনায় মারা যায় ১১৩ জন সাধারণ নাগিরক।  
 
১৯৯০ সােলর ৩ আগ  আরও একবার িব াপী সংবােদর িশেরানােম আেস এল ই। চার  মসিজেদ হামলা চািলেয় ১৪৭ জন 
সিলমেক হত া কেরিছল তারা। এ ঘটনা কা ান িড ম  াসাকার নােম পিরিচত। ২০০০ সােলর পর থেক ধীের ধীের তািমল 

টাইগারেদর দাপট কেম আসেত  কের। এই সমেয়র পের একক হামলায় ১০০ িকংবা এর বিশ িনহেতর ঘটনা সবেশষ ঘেটিছল 
২০০৬ সােল। সবােরর হামলা  ঘেটিছল সনা সদ , লত নৗেসনােদর ওপর। ই শর বিশ নৗেসনােক িনেয় ১৫  সামিরক 
বােসর বহর ি ে ামািল থেক যা া  কেরিছল। এই সনা সদ রা লত  কাটােত িনেজেদর পিরবােরর কােছ যাি েলন। এ 
সময় এল ইর বামা বহনকারী এক  আ ঘাতী াক বােসর বহের আ মণ কের। িদগমপথানার এ ঘটনায় মারা যান ১০৩ 
সনাসদ ।  

 


