ஒட்�ெமாத்த அதிகார வர்க்கத்தின் ேதால்வ�
ப�ெகாைல!: ெஹன்றி �ஃேபன் ேநர்க
தமிழகம் நன்கறிந்த மன�த

உ�ைமச்

ெசயல்பாட்டாளரான ெஹன்றி

ேபாராட்டக் களத்தில் உள்ேள

இ�ந

்தவர். �த்

�ஃேப

�க்��ய�ல் 

நடந்த? ெசால்கிறார் ெஹன்றி �ஃே
அைமதியாக  ஆரம்ப�த் த ஸ்ெடர் ைலட்

ஆைல எதிர்ப்�ப் ே பாராட

ரத்தக்கள�ய�ல் நடந்� ��ந்தி�க?
இந்தப் ேபாராட்டத் 1994-லி�ந்� ச�த்திரம் இ�க்கிற�. க 99 நாட்களாக
நடந்த ேபாராட்ட

ம் அத

ில் �க்கி

யமான ஒ� கட்

டெமன்� ெச

கிராமங்கள��ம் நகரங்கள��ம் மி�ந்த அைமதி�டன் கண் ண�யமாக நட
ேபாராட்டம் இ�. அதற்� உதாரணமாக மா24-ம் ேததி2 லட்சம் ேபர் �� எ
அசம்பாவ�த�ம் நிகழாமல் ஒ� ேபாராட்டத்ைத ந��ம்  என்பை
�த்�க்�� மக்

கள் நி�ப�த்தா

மா�க்கட்�ப்பாட்� வா�,

மாவட்ட

ர்கள்

தமிழ்நா�

நிர்வாகேமா ேபாரா�பவர்க�டன்

ேபச்�வார்த்ைத�ட நடத்தாமல்
நடத்தின.

. ஆனால் ச,

அவர்கைளப் ைபத்தியக்

இைத அர� நிர்வாகத்த ின் ��ைமயான

காரர்

ேத என்ேற ெசால்ேவன

அத்�டன் ேநற்� �ன்தினம் திரண்ட ேபரண�ய�ல் மக்கள�ன்  ேக
உணர�ம்  மாநில அரசின் காவல் , உள�த்  �ை, மத்திய அரசின் உள
அைமப்�கள்

தவறிவ�ட்

ஆனால, நான்�

நாட்க�க்� �, மாவட்ட

நிர்வாகம் ஒ� ேபச்�வார

நடத்திய� அல்ல?
ஜல்லிக்கட்� ேபாராட்டத்ைத எப்ப�க் ைகயாண்

டார்

வழி�ைறையத்தான் இதி�ம் ைகயாண்டனர். ேபாராட்டக்காரக் ��க்க
அைமப்�கைளப் ேபச்�வார்த்
ஈ�பட்டனர்
�ைறய�ன�ம்

.

அவர்க�க

ைதக்� அைழத்�ப் ப

்�ள் ஏற்பட்ட

��த்தா�ம்

�ரண்பாட்ைடப்

நிர்வாக�ம் சி�த்�க்ெகாண்��ந்தனர் . இவ் வள� ெப�

மக்கள�டம் உ�வாகிவ�ம்ேபா� ஆட்சியாளர்கள் அதற்��ய �க்கிய
தந்� அ�க ேவண்�, இல்ைலய?
ேபரண� எந்த சமயத்தில் வன்�ைற?
ேபாராட்டக் களத்தில் இ �ந்த என� அ�பவத்� ெசால்கிேறன் . ேபரண
ெதாடங்கிய

இடத்திலி�ந்�

கா வல்

�ைறய�னர் யா�ம் மக்கைளத்

இல்ைல. அேதேபா, ேபாராட்டக்காரர்க�ம்
மாற்�த்திறனாள�,

வன்�ைற

மனநிைலய�ல் 

தி�நங்ைகயர் என பல தரப்ப�ன�ம் அைமதி

கலந்�ெகாண்டைதப் பார்த் ேதன் . �ன்� ைமக்� அ�கில் காவ
�ைறய�னர்  தி�ெரன் � த�ய� நடத்தினார் கள். ,

மக்கள் திரண

ேபரண�ையத்  ெதாடர்ந்தார் கள். மக்கள் ��க்ெகாண்ேட இ�ந்தார்
அ�வலகம்  �ன்�தான் �ப்பாக்கிச்�� நடத்தப்பட்ட�. ஆங்காங்ேக 
நடக்கத் ெதாடங்கிய�ன்

வன்�ைற ெதாடங்கிய�. �ட வந்தவ

�ப்பாக்கிச்�ட்�ல்

காயமைடந,

இறந்தைத�ம் மக்

கள் பார்த்

கலவரம் ெவ�த்த
ேபா�ஸார்  மக்கைளச் ��ம் காெணாலி அவர்கள் எந்த வ�த
ெபா�ட்ப�த்தவ�ல் ைல என்ற �ற்றச் சாட்ைட உ�வாக்கிய��க்கி
�ைற அதிகா�கள் இைத ம�க்கிறார்கள். என்ன ?
ேபால� ஸ்

சீ�ைடய�ல்

ேபால� ஸ்

வாகனத்தி

இல்லாத ேபால�ஸார் ,
ன்

மஞ்சள் சட்ைடக�

ேமல் நின்� �ட்��க்கிறார்கள். 

�ப்

நடத்தப்ப�வதற்� �ன் ேபாராட்ட இடத்தில் ஒலிப்ெப�க்கி �லம் 
ெவள�ய�டப்படேவண்�ம
ேபாராட்டம் ெசய் �ம்
அப்ப�யான எந்த

மக் கைளக் கைலந் �ேபாகச்

ெசால் ல ேவ,

நைட�ைறக�ம் ப�ன்பற்றப்படவ�ல்ைல. பட்டா� ெவ�

அவ்வள� அலட்சியமாக மக்கைளக் ைகயாண்டார்கள். மாவட்ட
ேகாவ�ல்பட்�ய�ல் இ�ந்ததாகச் ெசால்கிறார்கள். சமல்
ஒ� ஐஜி இ�ந்ததாகச் ெசால்கிறார் கள்.,

இரண் � �ஐ,

நாங்கள் ஒ�த்தைரக்

பார்க்கவ�ல்ைல. மக்கள் ஜனநாயக �ைறய�ல் ேபாரா�வைத�ம் திர
அ�ப்பைட உ�ைமயாக

இந்திய அரசியலைமப்� அ�மதித்�ள்ள�. ேபார

என்ப� ஜனநாயகத்தின்

வ�வம்.

,

இன்� நம்ைம ஆள்பவர்க�

ஜனநாயகத்தின் ம� � எந்த நம்ப�க் ைக�ம் இல்ைல. ெம�னா
இத்தைன �ன�தமாகப் பா�காக்கிறா? உயர் ந�திமன்றேம

கடற்க

இைதக் ேகள்வ�ய

ேகட்�வ�ட்ட
ஆ�தங்கள�ன்றி
ைவத்�ள்?
மக்கள�டம

அைமதியாகப் ேபாரா�வதற்�

மார்

ஏன் இத்தைன ெக�ப��கை

24-ல்  ஆரம்ப�த்த ஸ்ெடர்ைலட் ேபாராட்டத்தி

் �� நாட்க�ம் ேபசாமல் அைதப்

��த்�ைவத்த� அதிகாரவர்க்கத்தின் ஒட்

ப�ெகாைலக

�ெமாத்த ேதால்வ�

அ�வலகத்�க்�ப் பக்கத்திேலேய அைமத ியான �ைறய�ல் ேபாராட
அ�மதி ெகா�த்தி�ந்ல்
மாவட்ட ஆட்சிய,

இந் த அசம்பாவ�தங்கள் நடந்தி�க்கா�. 

காவல்  கண்காண�ப்பாள�ம் தான் இதற்�ப் பதில

ேவண்�ம
உயர்

ந�திமன்ற ‘ஸ்ெடர்ைலட் ஆைலய�ன் இரண் டாவ� அலைகத் த

�டா�’ என்� ேநற்� உத்தரவ�ட்��க்?
இ� ெதாடர்பான ெபா�

வ�சரைணக்�ம் உயர் ந�திமன்றம்

உத்தரவ�ட

இந்தப் ெபா� வ�சாரைணய�ல் ெபா�மக்கள் �தலைமச் ச�க் �ம் இந்த
பாடம்  கற்ப�ப்பார் கள். �தலைமச்ச�க்� உண்ைமய�ேலேய இந்த 
அக்கைற

இ�ந்த, அந்த ஆைலய�ன் �தல்

அலைக �ட அவேர

எ�க்க ேவண். �த்�க்��ய�ல் ெதாடர்ந்� நைடெப�ம்

நடவ�க
 காவ

வன்�ைறகைள உடன�யாக நி�த்�வதற்� தமிழக அர� உத்தரவ�ட ேவ

