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"������ ��பா�கி� �� தி�டமி�ட
ஆபேரஷ�" - வ�தி�ைற ம�ற�கைள
வ�ள��� மன�த உ�ைம ஆ�வல�!

இல�ைகய�� சி�கள ரா�வ�����, தமிழ�ழ
வ��தைல��லிக���� இைடேய நட�த இ�தி�க�ட
ேபா��ேபா� ஆய�ர�கண�கி� தமி� ம�க� ெகா�ல�ப�ட
சமய�தி�, தமி�நா�� ம�கள�ைடேய ஓ� அசாதாரண �ழ�
நிலவ�ய�. அேதேபா�றெதா� பத�றமான
மனநிைல��� தமிழக ம�கைள த�ேபாைதய ஆ�சியாள�க�
த�ள�வ����ளதாக� ெகாதி�கிறா�க� ச�க ஆ�வல�க�.

ஒ�சில நிக��கள��, ேபால�ஸாேர வாகன�கைள த�ய����
ெகா���வ��, ேபாரா��ெகா����த ம�கைள
�றிபா���� ��வ�மான ெகா�ர� கா�சிகைள�
பா����ேபா�, ேபால�ஸா�� ெசய�க� சி�கள
ரா�வ�தினைர நிைன��ப���வதாக� ��கி�றன�
மன�த உ�ைம ஆ�வல�க�. ேம��, ������ ��பா�கி�
�� ச�பவ�தி� ெவள��பைடயாகேவ மன�த உ�ைம
ம�ற�க� நைடெப�றி��பதாக� ��ற�சா��கிறா�க� ச�க
ஆ�வல�க�. இ�நிைலய��, ������ ��பா�கி� ��
ெதாட�பாக மன�த உ�ைம ஆ�வல��, ேபாரா�ட� ��வ��
வழ�கறிஞ�மான ெஹ�றி திேபைன ெதாட�� ெகா��
ேபசிேனா�.

``������ய�� �ெட�ைல� ஆைல�� எதிராக�
ேபாரா�யவ�க�ம�� நட�திய ��பா�கி� �� ச�பவ�தி�
ேபால�ஸா� ��றி�மாக வ�தி�ைறகைள ம�றிய���ப�
அ�பலமாகி��ள�. ம�க� ேபாரா�ட� நைடெப��
அசாதாரண �ழலி�ேபா��, பத�றமான ��நிைல
நில��ேபா��, எ�த மாதி�யான வ�தி�ைறகைள
ேபால�ஸா� ைகயாள ேவ��� எ�ப� ப�றி ச�ட�தி�
ெதள�வாக� ெசா�ல�ப���ள�. அ�த வ�தி�ைறக� எ�ப�
�றி�ப��ட ஒ� மாநில���� ம��மான� அ�ல.

 கா . �வேன�வ�
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ஒ��ெமா�த இ�தியா���� ெபா�வான�. 

������ய�� ேபால�ஸா� எ�ப� வ�தி�ைறகைள
ம�றினா�க� எ�ப� �றி��� ெதள�வாக� ெசா�ல ேவ��ய
நிைல உ�ள�. �றி�பாக, அைமதியான �ைறய��
ஒ����த�, ச�டவ�ேராதமாக ஒ�� ��த� (Peaceful
assembling and unlawful assembling) எ�ப� �றி�� அ�த
வ�தி�ைறகள�� ெசா�ல�ப���ள�. ������ய��
மாவ�ட ஆ�சிய� அ�வலக� ேநா�கி� ெச��,
தா��த��� உ�ளான ம�க�, `ச�டவ�ேராதமாக ஒ��
��த�' எ�ற வ�தி�ைற��� வரேவ இ�ைல. காரண�,
ச�பவ� நட�த தின�த�� இர�� ப�திகள�� ம��ேம 144
தைட உ�தர� ேபாட�ப����த�. ������ ெத�� ம���
சி�கா� காவ� நிைலய எ�ைல  ப�திய��தா� தைட
உ�தர� ேபாட�ப����த�. அ�ப� இ����ேபா�
`ேபாரா�ட�தி� ஈ�ப�ட ம�க�, ெபா� அைமதி��� ��தக�
வ�ைளவ���� வைகய�� நட��ெகா�டதா�, அவ�க�ம��
��பா�கி� �� நட�திேனா�' எ�� ெசா�வ� எ�த
வைகய�� நியாய�? அைமதியான �ைறய�� ஒ�� ��த�
எ�ற வ�தி�ைறய��கீ� ம�க� இ����ேபா�, அவ�க�
ம�� ேபால�ஸா� எ�ப�� த�ய� நட�த ����?

அ�ப�ேய அவ�க� `ச�டவ�ேராதமாக ஒ�� ��னா�க�'
எ�ற வைரயைற��� வ�கிறா�க� எ��
ைவ���ெகா�டா��, அ��றி�த
தகவைல அ�த ம�கள�ட� மாவ�ட நி�வாகேமா,
ேபால�ஸாேரா ெத�வ��தி��க ேவ��� அ�லவா, ஏ�
ெத�வ��கவ��ைல... அ�ப� எ�ச��ைக வ���த ப��ன��,
ம�க� தைடைய ம�றி ஒ����ய���பா�க� என��,
மாவ�ட ஆ�சி�தைலவ� ம��� தாசி�தா� உ�தர����
ப��னேர ேபால�ஸா� அ��தக�ட நடவ��ைகைய
ேம�ெகா����க ேவ���. அ�ேபா�� ச�ட�தியான
அறிவ��ைப ெவள�ய�����தா�� அத��� வ�தி�ைறக�
உ�ளன. 

இைத� ப��கைலனா ப��சி��க �ள��

"அ�ேபா பாலா ேக�டா�.. ஆனா,
இ�ேபாதா� ந��கிேற�!" - நா�சி�
ச�ப�
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��ட�தின� கைல��ெச�ல ஏ�வாக, க�ண��� �ைக
���க� வ�சிய���க ேவ���. அ�ப��� அவ�க�
கைல�� ெச�லவ��ைல எ�றா�, அவ�க�ம�� த�ண�ைர�
ப���சி அ��தி��க ேவ���. அ�ேபா�ற
நடவ��ைகக���� ப�ற�� ம�க� கைல��
ெச�லவ��ைல எ�றா�தா�, �தலி� ேலசான த�ய�
நட�தலா�. ச�ட�தி� ேலசான த�ய� எ�� அ��தமாக�
ெசா�ல�ப���ள�. ��பா�கி� �� எ�ப� ம�கைள�
பய����வத�காக ேம�ெகா�ள�பட ேவ��யேத தவ�ர
உய�ைர� பறி�பத�காக அ�ல எ�பேத வ�தி�ைற. எனேவ,
ேபால�ஸா�� இ�தைகய நடவ��ைகைய� பா����ேபா�
��ட�ைத� கைல�க எ��க�ப�ட நடவ��ைகயாக�
ெத�யவ��ைல. ந��ட நா�களாக அ�த ம�க�ம�� இ��த
ேகாப�தி� ெவள��பாடாகேவ அவ�கள�� ��பா�கி�
�� ச�பவ� ெத�கிற�. காரண� பல நா�க�
ேபாரா�ட�ைத� ைகவ�ட� ேகா���, அ�த ம�க� அைத�
ெதாட��� ெகா����ததா�, எ��க�ப�ட
நடவ��ைகயாகேவ ெத�கிற�. ேபாரா�ட� ெதாட�க�ப��
�றாவ� நாள�� ஆய�ர�கண�கான ம�கைள�
திர��கிறா�க�. இைத�பா��த ஆ�சியாள�க� எ�ன ெச�ய
ேவ��ேமா அதைன� ெச�� கா��வ��டா�க�.
அவ�க�ைடய தி�ட� ெவ�றி ெப��வ��ட�. அரசா�க�
ெசா�வ� ேபா�� ம�க� வ��ைறய�� ஈ�ப�டதா�
��பா�கி� �� நட�த ேவ��யதாகி வ��ட� எ�பெத�லா�
கபட நாடக�. இன� இ�ேபா�� ேபாரா�ட� நட�தினா�,
இ�ேபா�ற கதிதா� அைனவ���� ஏ�ப�� எ�பைத
உண��த அரசா�க� ேம�ெகா�ட ஆபேரஷ�. அ�த�
தி�ட�ைத� ெசய�ப��த� கா�தி��த அரசா�க�, த�ேபா�
வ�ச� த�����ள�. உ�ைமய�ேலேய தவ�தலாக
நட�தி��தா�, �தலைம�சேரா அ�ல� அைம�ச�கேளா
ேந�� ெச�� பாதி�க�ப�ட ம�கைள�
ச�தி�தி��பா�கேள! ஆனா�, இ�த மாநில�ைத நி�வகி�க�
��யவ�க� ம�க� ��� வர� தய��கிறா�க�. இைதவ�ட
அவமான� அவ�க��� ேவறி�ைல. இ�த வ�வகார�தி�
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மிக�� ெவள��பைடயாக மன�த உ�ைம ம�ற� நட���ள�.
பாதி�க�ப�ட ம�க��� ந�தி கிைட�க அைனவ�� ஆதரவாக
நி�க ேவ���" எ�றா�.


