
ஈஸ்டர் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டடாரை உதாசீனம் சசய்து 

விசாைரையாளர்கரள ரகது சசய்யும் அைசியரை நிைாகாிப்டபாம். 

 

2019ம் ஆண்டு ஏப்ைல் மாதம் 21ம் திகதி இடம்சபற்ற மிடைச்சதனமான பயங்கைவாத 

தாக்குதல்களினால் இந்த நாட்டின் 267 அப்பாவி சபாதுமக்கள் சகால்ைப்பட்டதுடன் 500 டபர் 

வரையில் காயமரடந்தனர் என்பதரன நாம் அறிடவாம்.  

 

இந்த தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டு மூன்றாண்டு காைம் நிரறவரடய உள்ள நிரையிலும், இந்த 

பயங்கைவாத தாக்குதல் குறித்து பக்கச்சார்பற்ற விசாைரை நடத்தப்படுவதாக 

சதன்படவில்ரை.  

 

இதனால் இந்த சகாடூைமான பயங்கைவாத தாக்குதல் சதாடர்பில் பாைதூைமானதும் 

நியாயமானதுமான சந்டதகம் சமூகத்தில் எழுந்துள்ளது.  

 

இவ்வாறான பின்னைியில் சுமார் மூன்றாண்டு காைமாக உயிர்த்த ஞாயிறு தற்சகாரைத் 

தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், தங்களுக்கு, தங்களது வாழ்க்ரகத் துரைக்கு, தங்களது 

பிள்ரளகளுக்கு நியாயத்ரத சபற்றுக்சகாடுக்க டவண்டுசமன டகாாி, அழுது புைம்பி நீதி 

டதவரதயிடம் எதிர்பார்ப்பு ஒளிடயற்றி காத்திருக்கின்றார்கள் என்பது எமக்குத் சதாியும்.  

 

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கண்கரள ஈைமாக்கிய கண்ைீருக்கு 

நியாயம் வழங்கக்கூடிய வரகயில் ைாஜபக்ச அைசாங்கம் சசயற்படும் என நம்பக்கூடிய 

நிரைரமகள் எதுவும் கிரடயாது என்பது சதளிவாகின்றது.  

 

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுக்கு சமய்யாகடவ சபாறுப்பு சசால்ை டவண்டியவர்கள், 

டநைடியாகடவா அல்ைது மரறமுகமாகடவா உதவிய தீவிைவாதிகரள சட்டத்தின் 

முன்சகாண்டு வருதல் அல்ைது சமூகத்திற்கு சவளிப்படுத்துவது இன்றளவிலும் காைம் 

தாமதிக்கப்படுகின்றது. 

 

எனினும், உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் வழங்குவதரன 

உதாசீனம் சசய்தல் மற்றும் தாக்குதலுடன் சதாடர்புரடய சமய்யான குற்றவாளிகள் யார் 

என்பதரன கண்டறியும் டநாக்கில் விசாைரை நடாத்திய பாதுகாப்பு உத்திடயாகத்தர்கரள 

ரகது சசய்தல் மற்றும் சிரறயில் தடுத்து ரவத்தல் என்பது அைசாங்கத்தின் குறுகிய அைசியல் 

டநாக்கமுரடய தீர்மானம் இல்ரை என்பதரன நிரூபிக்க எவ்வித வலுவான சான்றுகளும் 

கிரடயாது. 

 



இதன்படி உயிர்த்த ஞாயிறு தற்சகாரைத் தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நியாயம் 

வழங்குவதற்கு பதிைாக தாக்குதலின் சமய்யான குற்றவாளிகரள கண்டறியும் டநாக்கில் 

விசாைரை சசய்த அதிகாாிகரள டவட்ரடயாடுதல் ஈஸ்டர் தாக்குதரை விடவும் 

பயங்கைவாதமானது.  

 

மிடைச்சத்தனமானது, சகாடூைமானது. எனடவ இந்த அவசை குறுகிய அைசியல் பிைடயாகத்ரத 

நிறுத்துமாறு நாம் வலியுறுத்துகின்டறாம். 

 
 

ஷானி அடபடசகைவின் மீது ரக ரவக்காடத! 
 

எமக்கு சதாிந்த வரகயில் ஷானி அடபடசகை சட்டத்ரத சாியான முரறயில் அமுல்படுத்திய 

அைசாங்க அதிகாாியாவார். 

 

தனக்கு வழங்கப்பட்ட மிகவும் சவால் மிக்க விசாைரைகளுக்கு விரட சபற்றுக் சகாடுத்த அதி 

சிறந்த அதிகாாியாவார். எந்தசவாரு அைசாங்கத்தின் ஆட்சியின் கீழும் தனக்கு வழங்கப்பட்ட 

பைிகரள சட்டத்தின் பிைகாைம் டநர்ரமயாகவும், ரதாியமாகவும் சசய்தார் என்பது 

பக்கச்சார்பற்றவர்களுக்கு சதாியும்.   

 

எவ்வாசறனினும் இவ்வாறான அைச உத்திடயாகத்தர் ஒருவாின் டசரவரய பாைாட்டுவதற்கு 

பதிைாக அவரை மீண்டும் மீண்டும் சிரறயில் அரடப்பது, திட்டமிட்ட அடிப்பரடயில் அவரை 

இயற்ரக மைைத்திரன டநாக்கி தள்ளுவதாகும் என எதிர்க்கட்சித் 

தரைவர்  குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 

இது அவ்வாறானால் இந்த நிரைரமயானது மிகவும் பாைதூைமானதும் ஆபத்தானதுமாகும். 

அவரை பழிவாங்கும் டநாக்கில் தடுத்து ரவக்கப்பட்டிருந்த சிரறச்சாரைகரளக் கூட 

மாற்றியதுடன் உாிய மருத்துவ சிகிச்ரசகரள வழங்க நடவடிக்ரக எடுக்கப்படவில்ரை. 

 

தனக்கு பாதுகாப்பிரன வழங்குமாறு ஷானி அடபடசகை உயர் நீதிமன்றில் டகாாியுள்ளார். 

 

இதன்படி, தனது விசாைரைகளுக்கு இைாணுவ மற்றும் புைனாய்வு பிாிவுகரளச் டசர்ந்த சிை 

அதிகாாிகள் இரடயூறு விரளவித்தனர் என்பதுடன், தாக்குதலுக்கு முன்னர் தாக்குதல்தாாிகள் 

குறித்த விசாைரைகரள திரச திருப்பியதாக ஷானி அடபடசகை தனது மனுவில் 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 

 

இடதடவரள, மக்களின் எதிர்ப்பு காைைமாக உயிர்த்த ஞாயிறு தற்சகாரைத் தாக்குதல் குறித்த 

ஜனாதிபதி ஆரைக்குழுவின் இறுதி அறிக்ரக மற்றும் சாட்சிப் பதிவு ஆவைங்கள் 

அரனத்தும் நாடாளுமன்றிடம் ஒப்பரடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தனது கடரமகரள சசய்வதற்கு பல்டவறு வழிகளில் இரடயூறு ஏற்படுத்தப்படவில்ரை 

என்றால் இதரன விடவும் சிறந்த விசாைரை அறிக்ரக ஒன்ரற வழங்கியிருக்கக் கூடிய 

சிறந்த அதிகாாியாக ஷானி திகழ்கின்றார் என்பதரன இந்த அறிக்ரககரள பார்ரவயிடும் 

எவைாலும் புாிந்து சகாள்ள முடியும். 



உண்ரமயில் ஷானிரய ரகது சசய்யடவா அல்ைது தடுத்து ரவக்கடவா டவண்டியதில்ரை, 

அவைது விசாைரைக்கு இரடயூறு விரளவித்த இைாணுவ அல்ைது சபாலிஸ் 

உத்திடயாகத்தர்கள் அல்ைவா? 

 

ஷானி அடபடசகை மீது பிைடயாகிக்கப்படும் அழுத்தங்கள் மூைம் உாிய முரறயில் 

கடரமயாற்றும் அரனத்து அைசாங்க உத்திடயாகத்தர்களுக்கும் தங்களது பாதுகாப்பு குறித்த 

அச்சத்ரத ஏற்படுத்தும் சமிக்ரஞயாகடவ கருதப்பட டவண்டும். 

 

இவ்வாறு டதரவவயற்ற அழுத்தங்கரள பிைடயாகிப்பதன் மூைம் அரனத்து டநர்ரமயான 

உத்திடயாகத்தர்கரளயும் அைசாங்கத்தின் அடிரமகளாக மாற்றுவடத இவர்களின் 

அபிைாரஷயாகும். 

 

எம் அரனவரையும் அடிரமகளாக்கி பைம்சபாருந்திய அைசியல்வாதியின் 

அனுசைரையுடனும் அனுமதியுடனும் மட்டும் டவரை சசய்யும் ஒர் சூழ்நிரைரய 

உருவாக்குவடத இதன் மூைம் இவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். 

 

இந்த தீர்மானம் மிக்க டநைத்தில் நாம் அரனவரும் ஷானி அடபடசகைவுடன் ரகடகார்த்து 

இருக்க டவண்டிய கடப்பாட்டின் அவசியம் உைர்த்தப்பட்டுள்ளது. 

 

அைசியல்வாதிகள் நாட்டின் உாிரமயாளர்கள் அல்ை. அவர்கள் சவறும் சபாறுப்பாளர்கள் 

மட்டுடம.  

 

சட்டத்தின் பிைகாைம், தனது மனச்சாட்சிக்கு இைங்க கடரமகரள நிரறடவற்றும் விரனத் 

திறனான அைச உத்திடயாகத்தரை அழுத்தங்களுக்கு உட்படுத்துவதன் மூைம் மக்களின் 

பாிசுத்தமான நம்பிக்ரகரய இவர்கள் சிரதக்கின்றார்கள்.  

 

எனடவ இவ்வாறான சசயற்பாடுகரள உடன் நிறுத்திக் சகாள்ளுமாறு நாம் அைசாங்கத்திடம் 

டகாருகின்டறாம்.  

 

ஷானி அடபடசகைவிற்கு சசய்யப்படும் துன்புறுத்தல்கள் உடன் நிறுத்தப்பட டவண்டுசமன 

நாம் வலியுறுத்துகின்டறாம்.  

 

குறுகிய அைசியல் டநாக்கங்கரள கரளந்து உயிர்த்த ஞாயிறு தற்சகாரைத் தாக்குதலுடன் 

சதாடர்புரடய சந்டதகநபர்கள் மற்றும் சூத்திைதாாிகரள கண்டு பிடிப்பதற்கு அைச வளங்கரள 

பயன்படுத்த டவண்டுசமன நாம் பாிந்துரை சசய்கின்டறாம்.  

 

நன்றி 

சைடிக்கல் நிரையம் 
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