லிசாணைில் பமி பபாகும் உிர்கள்: இதற்கு காைம் நாம்
தானா?
தூத்துக்குடி

ாலட்டத்தில்

காலல்துணமினாின்

அத்துீமல்

ததாடர்ந்து

நணடதபரலதாக பல்பலர சம்பலங்கள் முன்ணலக்கப்படுகின்மன.
தூத்துக்குடி ாலட்டம் சாத்தான்குரத்தில் தந்ணத, கன் காலல் துணமினால்
தாக்கப்பட்டு உிாிறந்த சம்பலம் நாட்ணடப உலுக்கியுள்ரது. அதாிக்காலில்
ஜார்ஜ்

பிராிட்

கலனத்ணத

பபாலீஸ்

லிசாணைில்

திருப்பிது

பபால்

தகால்யப்பட்ட

இந்த

சம்பலம்

சம்பலம்

உயகின்

அணந்துள்ரது.

ஆனால் தூத்துக்குடி ாலட்டத்தில் இது முதன்முணம நடந்த சம்பலம் அல்ய,
ததாடர்ந்து

அந்தப்

பகுதி

காலல்

நிணயங்கரில்

இதுபபான்ம

தகாடுணகள்

நடந்துலருலதாகவும், அப்பாலி க்கள் தகாடூாக தாக்கப்படுலதும், உிாிடுலதும்
ததாடர்கணதாக உள்ரதாக னித உாிண ஆர்லயர்களும், என்ஜிஓக்களும் குற்மம்
சாட்டுகின்மன.
தூத்துக்குடி ாலட்டத்தில் பபய்குரம் கிாத்தில் லசித்த முருகானந்தம் என்ம நபர்
சாத்தான் குரம் பபாலீஸாால் கடுணாக தாக்கப்பட்டு ஜுன் இண்டாம் லாம்
தகால்யப்பட்டதாக க்கள் கண்காைிப்பகம் அணப்பின் இக்குநர் தென்ாி திபபன்
ததாிலித்துள்ரார்.
தசயாரர்

எம்.எஸ்.முகது

கால்

பட்டினத்தில்

ஒரு

ஆட்படா

ஓட்டுநர்

பபாலீஸாால் கடுணாக தாக்கப்பட்ட சம்பலத்ணத பகிர்ந்துள்ரார். ெபீப் முகது
என்ம 33 லது ஆட்படா ஓட்டுநர் ஆரமுகபநாி பபாலீஸாால் தாக்கப்பட்டு
சிரநீகப்

பிச்சிணன

ஏற்பட்டுள்ரதாக

ததாிலித்துள்ரார்.

தனிார்

ருத்துலணனில் சிகிச்ணச தபற்ரலரும் அலருக்கு ஒரு யட்சம் ரூபாய்க்கும் பல்
ருத்துல

தசயலாகியுள்ரதாக

ததாிலித்துள்ரார்.

தூத்துக்குடி ாலட்டம் எட்டபுத்ணதச் பசர்ந்த கட்டடத் ததாறியாரி கபைசமூர்த்தி
சாணயில் து பபாணதில் லிழுந்து கிடந்ததாக கூமப்படுகிமது. சம்பலம் அமிந்து
லந்த பபாலீசார், கபைசணன ருத்துலணனில் பசர்ப்பதற்கு முன்பு கடுணாக
அடித்து தாக்கியுள்ரனர். அலது உடலில் காங்கள் உள்ரன. இதனால் உடல்
லலிிலும், ன உணரச்சலிலும் இருந்த கபைசன் தற்தகாணய தசய்து தகாண்டதாக
கூமப்படுகிமது.

இதுபபான்ர காலல்துணமினாின் அத்துீமல்கள் ததாடர்பாக எழுத்தாரர் ஜா.தீபா
தனது முகநூல் பக்கத்தில் கருத்து ததாிலித்துள்ரார். “தகாபானா தபாதுமுடக்கத்தின்
பபாது தலரிில் சுற்மிலர்கணர பபாலிஸ் அடிக்கும்பபாது அணத ஒரு தர் காாிம்
பபாய பகிர்ந்து தகாண்டிருந்பதாம். ஸ்ணலிக்கணர அள்ரித் ததரித்பதாம். பல்டி
அடித்தல், பதாப்புக்கைம் பபாட ணலப்பது என்ர க்கணர பகாாரித்தனான
தசய்ணககணர தசய் ணலத்தபபாது அதணனயும் லாட்ஸ்அப்பில் லறிதாறிந்பதாம்.
‘பபாலிஸ் இல்ய தபாரக்கி’ எனும்பபாது அணத சித்பதாம். இணலதல்யாமும் தான்
பசர்ந்து

இந்தக்

தகாணயகணரயும்

நடத்திிருக்கின்மன.

பன்ண

தபாருந்திலர்கராக பபாலிஸ் தங்கணர நிணனத்துக் தகாள்லதின் லிணரபல இந்த
ைங்கள். அதிலும் ததன்ாலட்டங்கணரப் தபாரத்தலண பபாலிஸ் உணட என்பது
பல்பலர அணடாரங்கணர இன்னும் கூட்டிக் காட்டும் உணடயும் கூட.
‘என்ன தலர தசய்பதாம் என்ர ததாிலில்ணய, ஏன் எங்கணர அடித்தார்கள்? அது
தான் தாம்ப லலிக்கிமது’ என்ர தங்கரிடம் தபன்னிக்ஸ் லருத்தப்பட்டதாக அலாின்
நண்பர்கள் ததாிலித்திருக்கிமார்கள். இது தான் அச்சம் தக்கூடிது. ஒருலர் குற்மம்
தசய்திருந்தாபய முணமான லிசாணை தான் பதணல என்ர னிதாபிானம்
உள்ரலர்கள் பகட்டுக்தகாண்டிருக்ணகில், எந்தத் தலரம் தசய்ாதலர்கணர ைம்
லண துன்புரத்திலிட்டு அணத ணமப்பதற்கு எல்யா லணகான அசு
இந்திங்கணரயும் பன்படுத்திிருப்பததல்யாம் நிணனத்துப் பார்க்க முடிாத
லன்முணமாக
இருக்கிமது.
பதசி அரலில் இந்த ைங்கள் கலனம் தபற்மிருக்கின்மன. அதனால் என்ன மூச்சுத்
திைமலிலும், தநஞ்சு லலிிலும் இருலர் இமந்து பபானால் அதற்கு காலல்துணமா
தபாரப்பு என்தமல்யாம்

பபசி அடுத்த பிச்சணனக்கு

நக முடிாது” என்ர

குமிப்பிட்டுள்ரார்.
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