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பிரிட்டிஷ் ஷ் பிஷ் பொலிஸ் ஈக்வ ஈக்வட்ஷ் பொரியன
தூதரகத்தில் ல் ஜில் ஜூலியன அயன் அசஷ் பொன அசான்ஜல் ஜக்  அசான்ஜகத

ஷ் பயன் அசய்கிறத
By Oscar Grenfell,    11 April 2019 

வயயாழக்கிழழமிழமை  கயாழமக,  ஈக்வடோயாரிய ஜனயாதிபதி லகனின
லிழமையாடரேடனயா ஆட்சி ஜ ஜூலியன அ அசயானஜிற்கு வழங் கப்பட்டிருந்த

அரேசியல் அழமோக் ககத்ழமதச்  அசட்ோவடரேயாதிழமையா க நீக்கியதயால், பிரிட்டிஷ

லபயாலிஸ் அவழமரேக் ழம கது ல அசய்ய அந்ய அந்நயாட்டின இகண்ோன

தூதரே கத்திற்குள் நுழமழந்தது. 

பிரிட்டிஷ லபயாலிஸ் அதி கயாரி களின ஒரு குழுவயால் ஈக்வடோயாரிய

தூதரே கத்திலிருந்து அ அசயானஜ் இழுத்து வரேப்பட்ோயார.  அவர ஒரு

லபயாலிஸ் வயா கனத்தில் மூரக் கிழமையா க ழம கயயாளப்பட்ோ டபயாதும் கூோ,

அ அசயானஜ் அவழமரே லதயால்ழமகப்படுத்துபவர களுக்குச்

 அசவயால்வடுத்தயார,  “ட்ரேம்ப் நிரவயா கத்தின இந்த முயற்சிழமயப்

பிரிட்ோன எதிரக் க டவண்டும்... பிரிட்ோன எதிரக் க டவண்டும்!” 

வயயாழக்கிழழமிழமை  கயாழமக ஜ ஜூலியன அ அசயானஜ் இகண்ோனின

ஈக்வடோயார தூதரே கத்தில் ழம கது ல அசய்யப்பட்ோயார 

“தூதரே கத்திலிருந்து அ அசயானஜ் லவளிடயற்றப்பட்டு அவர ழம கது

ல அசய்யப்பட்டிருப்பது முனநி கழ்ந்திரேயாத குற்றங் கள்,”  எனற

ஆஸ்திடரேலிய ட அசயா அசலி அச  அசிழமைத்துவக்  கட்சியின டதசிய ல அசயகர

டஜம்ஸ் ட கயா கன லதரிவத்தயார.  “எந்த குற்றமும் ல அசய்திரேயாத ஒரு

பத்திரிழம கயயாளர ிழமைற்றம் பதிப்பயாசிரியருக்கு வழங் கப்பட்டிருந்த

அழமோக் ககம் நீக் கப்பட்டுள்ளது,  ஓர அரேசியல் அ கதியயா க அவர

அந்தஸ்ழமத நிழமகநிறத்த டவண்டுலிழமைனற ஐ.ய அந்நயா.   அசழமபயின பக

தீரப்பு கழமள மீறி அவர சிழமறக்கு இழுத்துச் ல அசல்கப்பட்டுள்ளயார.” 

“அ அசயானஜ் மீதயான தயாக்குதல் லதயாழிகயாள வரக் கத்தின ஜனய அந்நயாய க

உரிழமிழமை களுக்கு எதிரேயா க ய அந்நோத்தப்படுகிறது.  டபயார,  சிக் கன

ய அந்நோவடிக்ழம க கள் ிழமைற்றம்  அசரவயாதி கயாரேத்திற்கு எதிரேயான லபருந்திரேளயான

ிழமைக் கள் எதிரப்ழமப ஒடுக்குவதற் கயான ஒரு முனனுதயாரேணத்ழமத

உருவயாக்குவழமத டய அந்நயாக் கிழமையா க ல கயாண்டுள்ளது,”  எனற ட கயா கன

லதயாோரந்து கூறினயார. 

“ிழமை கயாய அந்ந கரே லபயாலிஸ் பறிமுதல் பழமோயயால் ஜ ஜூலியன அ அசயானஜ் ழம கது

ல அசய்யப்பட்டிருப்பது ஓர அரேசியல் குற்றிழமையாகும்,  இதற்கு லதடரே அசயா

டிழமையின பழழமிழமைவயாத அரே அசயாங் கமும் லகனின லிழமையாடரேடனயாவன

ஈக்வடோயாரிய அரே அசயாங் கமும் அரேசியல்ரீதியில் லபயாறப்பயாகினறன,”

எனற பிரிட்ோனில் ட அசயா அசலி அச  அசிழமைத்துவக்  கட்சியின டதசிய ல அசயகர

கிறிஸ் ிழமையாரஸ்ோன லதரிவத்தயார. 

“முனனதயா க ஈக்வடோயார தூதரே கத்திற்குத் அதன தூதர லபயாலிழம 

அழமழத்திருந்தயார,  டிழமைலும் இங்கிகயாந்து லவளியுறவுத்துழமற

அழமிழமைச் அசர  அசர அகன ோன கன 'ய அந்நம் இரு ய அந்நயாடு களுக்கு இழமோயிலும்

வரிவயான டபச்சுவயாரத்ழமத'  இருந்ததயா க லதரிவத்த பினனர தயான

இந்த ழம கது ய அந்நோவடிக்ழம க ய அந்நோத்தப்பட்ோது.  அலிழமைரிக் கயாவன ட்ரேம்ப்

நிரவயா கம் திழமரேக்குப் பினனயால் இருந்து  அசம்பவங் கழமள முடுக்கி

வட்டு வருகிறது.

“ட அசயா அசலி அச  அசிழமைத்துவக்  கட்சி இந்த சூழ்ச்சிழமயக்  கண்டிக்கிறது.

லதளிவயா க  அசரவடத அச  அசட்ோத்ழமத மீறி வக்கிலீக்ஸ் ஸ்தயாப கழமரே

அலிழமைரிக் கயாவுக்கு ய அந்நயாடு  கோத்துவதற் கயான எனன தயயாரிப்பு

டவழமக கள் ய அந்நோக்கினறனடவயா அதற்கு எதிரேயா க லதயாழிகயாளர கள்

ிழமைற்றம் இழமளஞர களின பரேந்த டபயாரேயாட்ோ இயக் கத்ழமத

அணித்திரேட்ோ ய அந்நயாங் கள் எங் கள்  அசக்திக்கு உட்பட்டு அழமனத்தும்

ல அசய்டவயாம்.”

அலிழமைரிக் க கிழக் கத்திய டய அந்நரேப்படி  கயாழமக சுிழமையார 5.37  ிழமைணிக்கு,

அ அசயானஜ் ழம கது ல அசய்யப்பட்ோழமத வக்கிலீக்ஸ் உறதிப்படுத்தி, ட்வீட்

ல அசய்தது:  “அவ அசரேம்:   அசரவடத அச  அசட்ோத்ழமத மீறி ஈக்வடோயார

அ அசயானஜிற்கு வழங் கப்பட்டிருந்த அரேசியல் அழமோக் ககத்ழமதச்

 அசட்ோவடரேயாதிழமையா க நீக்கியது.  அவர சிக நிமிோங் களுக்கு முனனர

ஈக்வடோயாரிய தூதரே கத்திற்குள் பிரிட்டிஷ லபயாலி யால் ழம கது

ல அசய்யப்பட்ோயார.”

சிக நிமிோங் களுக்குப் பினனர,  வக்கிலீக்ஸ் ட்வீட் ல அசய்தது:

“அவ அசரேம்:  ஜ ஜூலியன அ அசயானஜ் 'தூதரே கத்திலிருந்து ய அந்நோந்து'

வரேவல்ழமக.  ஈக்வடோயாரிய தூதர,  தூதரே கத்திற்குள் லபயாலிழம 

அழமழத்தயார, அவர உோனடியயா க ழம கது ல அசய்யப்பட்ோயார.”

பிரிட்டிஷ உள்துழமற ல அசயகர  அசஜித் ஜயாவத் உோனடியயா க

பினவருிழமையாற அறிவத்து ட்வீட் ல அசய்தயார:  “ஈக்வடோயாரிய

தூதரே கத்திற்குள் நுழமழந்து அண்மித்து ஏழு ஆண்டு களுக்குப்

பினனர,  இப்டபயாது ஜ ஜூலியன அ அசயானஜ் லபயாலிஸ்  கயாவலில்

இருப்பழமத ய அந்நயான உறதிப்படுத்துகிடறன ிழமைற்றம் இங்கிகயாந்தில்

டய அந்நரழமிழமையயான நீதிழமய மு கங்ல கயாடுக்கிறயார.  ஈக்வடோயாரின

ஒத்துழமழப்புக்கும் &  @metpoliceuk  இன லதயாழில்ரீதியயான



அணுகுமுழமறக்கும் ய அந்நயான ய அந்நனறி கூறிக் ல கயாள்கிடறன.  யயாரும்

 அசட்ோத்திற்கு அப்பயாற்பட்ோவர கள் இல்ழமக.”

அ அசயானஜிற்கு எதிரேயான பிழமண குற்றச் அசயாட்டுக் கள் அரேசியல்ரீதியில்

டிழமைற்ல கயாள்ளப்பட்ோழமவ எனபதுோன பக ஆண்டு களுக்கு முனனடரே

தீரிழமையானிக் கப்பட்டு வட்ோன.

அவழமரே அலிழமைரிக் கயாவோம் ஒப்பழமோப்பழமதச் சுகபிழமையாக்குவதுதயான,

பிரிட்டிஷ அதி கயாரி கள் வக்கிலீக்ஸ் ஸ்தயாப கழமரேக் ழம கது

ல அசய்திருப்பதன லவளிப்பழமோயயான உள்டய அந்நயாக் கிழமையா க உள்ளது.  இது

அ அசயானஜின வழக் கறிஞர களயால் உறதில அசய்யப்பட்ோது,  அவர

டபயாலியயான பிழமணலயடுப்பு மீறல் களுக் கயா க ிழமைட்டும் ழம கது

ல அசய்யப்போவல்ழமக,  ிழமையாறயா க டஜயாடிக் கப்பட்ோ  அசதி

குற்றச் அசயாட்டுக் களின மீது அலிழமைரிக் கயாவோம் ஒப்பழமோக் க

டவண்டுலிழமைனற ஒரு ட கயாரிக்ழம கக்குப் பினனடரே அவர ழம கது

ல அசய்யப்பட்டுள்ளதயா க அவர கள் லதரிவத்தனர. 

ஜனய அந்நயாய கக்  கட்சியினரின ஆதரேவுோன ட்ரேம்ப் நிரவயா கம்,  டபயார

குற்றங் கள்,  ிழமைக் கள் மீதயான உளவுபயாரப்பு ிழமைற்றம்  அசட்ோவடரேயாத

இரேயாஜயாங் க சூழ்ச்சி கழமள வக்கிலீக்ஸ் அம்பகப்படுத்துவதில்

அ அசயானஜ் வகித்த பயாத்திரேத்திற் கயா க அவழமரே வழக்கில் இழுக் க

முயனற வருகிறது.

 கோந்த ஆண்டு அக்டோயாபரில் ல கயாண்டு வரேப்பட்ோ ஒரு எடதச் அசதி கயாரே

" அசட்ோலய அந்நறிமுழமறழமய"  அவர மீறி இருப்பதயால் அ அசயானஜிற்கு

வழங் கப்பட்டு வந்த அழமோக் ககத்ழமத அது நீக்கிவடுவதயா க

லிழமையாடரேடனயா ஆட்சி அறிவத்துள்ளது.   அசரவடத அச  அசட்ோத்ழமத மீறி,

அந்த  அசட்ோலய அந்நறிமுழமறயயானது அ அசயானஜ் எந்தலவயாரு அரேசியல்

அறிக்ழம கயும்,  அவரின ல அசயாந்த  கதிழமயக் குறித்து கூோ அறிக்ழம க

லவளியிடுவதில் இருந்து அவழமரே தடுத்தது.

வக்கிலீக்ஸ் மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிட்ோழமதப் டபயாக,  இந்த

 அசட்ோலய அந்நறிமுழமற அ அசயானஜிற்குத் தஞ் அசம் வழங் கப்பட்ோழமத

முடிவுக்குக் ல கயாண்டு வருவதற் கயான ஒரு லவளிப்பழமோயயான

 அசயாக்குடபயாக் கயா க இருந்தது.  லிழமையாடரேடனயா அரே அசயாங் கம் ட்ரேம்ப்

நிரவயா கத்தின ஓர ஏவகயாளியயா க ல அசயல்பட்டுள்ளது,  இது,

ஈக்வடோயாரிய தூதரே க அதி கயாரி கழமள அலிழமைரிக் க நீதித்துழமற குறக்கு

வ அசயாரேழமண ல அசய்யவும் ிழமைற்றம் சிஐஏ இன  அசயாரபயா க அ அசயானழமஜ

உளவுபயாரக் கவும் உட்படுத்தியது. 

“அ அசயானஜ் மீதயான இந்த மூரக் கத்தனிழமையான தயாக்குதலில் ட்ரேம்ப்

நிரவயா கத்துோன ஜனய அந்நயாய கக்  கட்சி முழுவதுிழமையா க ஒத்துழமழத்து

வருகிறது,” எனற அலிழமைரிக் க ட அசயா அசலி அச  அசிழமைத்துவக்  கட்சியின டதசிய

ல அசயகர டஜயா கிடஷயார லதரிவத்தயார.  “இது ஜனய அந்நயாய கக்

 கட்சியினரின பிற்டபயாக்குத்தனிழமையான ரேஷய-வடரேயாத பிரேச் அசயாரேத்தின

ிழமைத்திய டய அந்நயாக் கிழமையா கவும் வழமளவயா கவும் இருந்துள்ளது.  அ அசயானஜ்

ிழமைற்றம் ல அசல்சியயா டிழமைனிங் ழம கது ல அசய்யப்பட்டிருப்பது அழமனத்து

லதயாழிகயாளர களின ஜனய அந்நயாய க உரிழமிழமை கள் மீதயான ஒரு தயாக்குதல்,

இது எதிரக் கப்போ டவண்டும்.”

அ அசயானஜ் ழம கது ல அசய்யப்பட்டிருப்பது பரேந்த ிழமைக் களிழமோடய

ிழமைனக்குமுறழமகயும்,  முனனணி பத்திரிழம கயயாளர களிோம் இருந்து

 கண்ோனங் கழமளயும் தூண்டியுள்ளது.  “ஈக்வடோயாரிய

தூதரே கத்திலிருந்து டய அந்நரேடியயான அரத்தத்தில் ஜ ஜூலியன அ அசயானழமஜ

இழுத்து வருகினற பிரிட்டிஷ டபயாலிஸின ய அந்நோவடிக்ழம கயும் ிழமைற்றம்

இந்த  கயாட்டுமிரேயாண்டித்தனத்ழமத அனுிழமைதிப்பதில் ஈக்வடோயாரிய ஆட்சி

 அசரவடத அச  அசட்ோத்ழமத ய அந்நசுக்கி இருப்பதும் இயல்பயான மி க அடிப்பழமோ

நீதிக்கு எதிரேயான குற்றங் களயாகும்,”  எனற ஆஸ்திடரேலிய

பத்திரிழம கயயாளர டஜயான பில்லஜர ட்வீட் ல அசய்தயார. “இது அழமனத்து

பத்திரிழம கயயாளர களுக்கும் ஓர எச் அசரிக்ழம கயயாகும்.”

ஆஸ்திடரேலிய ட அசயா அசலி அச  அசிழமைத்துவக்  கட்சியின டதசிய ல அசயகர

டஜம்ஸ் ட கயா கன பினவருிழமையாற கூறி நிழமறவு ல அசய்தயார:

“லிழமையாடரேடனயா ஆட்சி,  பிரேதிழமை ிழமைந்திரி லதடரே அசயா டிழமையின பிரிட்டிஷ

அரே அசயாங் கம் ிழமைற்றம் தூதரே கத்திலிருந்து அ அசயானழமஜ பகவந்திழமையா க

லவளிடயற்றவதற் கயான சூழ்ச்சியில்  அசம்பந்தப்பட்டுள்ள ிழமைற்ற

அழமனவரும்  அசரவடத அச  அசட்ோத்ழமத மீறியுள்ளனர,  இது அவர கழமள

எப்டபயாழமதக்கும் குற்றவயாளி களயா க ிழமைற்றம் குண்ோர களயா க முத்திழமரே

குத்தும்.

“அ அசயானஜிற்கு இருக்கும் அளப்பரிய ஆதரேழமவ அணித்திரேட்ோ

ட அசயா அசலி அச  அசிழமைத்துவக்  கட்சி அதனயால் ஆனிழமைட்டும் அழமனத்ழமதயும்

ல அசய்யும்.  ஓர ஆஸ்திடரேலிய பிரேழமஜயயான அ அசயானழமஜக்

ழம கவட்ோதற் கயா க ிழமைற்றம் அவரின அடிப்பழமோ உரிழமிழமை கள் மீதயான

தயாக்குதலில் ஒத்துழமழப்பதற் கயா க ய அந்நயாங் கள் ஆஸ்திடரேலிய

அரே அசயாங் கத்ழமதயும் ிழமைற்றம் ஒட்டுலிழமையாத்த அரேசியல் ஸ்தயாப கத்ழமதயும்

 கண்டிக்கிடறயாம். 

“முனலனப்டபயாழமதயும் வோ இப்டபயாது,  ட அசயா அசலி அச  அசிழமைத்துவக்  கட்சி,

ஆஸ்திடரேலிய அரே அசயாங் கம் அ அசயானஜிற் கயான அதன

 கோழமிழமைப்பயாடு கழமளப் பூரத்தி ல அசய்ய அழமத நிரபந்திப்பதற்கு ஒரு

பயாரிய இயக் கத்ழமதக்  கட்டிலயழுப்ப டபயாரேயாடும்.  அது,

அலிழமைரிக் கயாவோம் அவழமரே ஒப்பழமோப்பதில்ழமக எனற

உத்தரேவயாதத்துோன,  அ அசயானஜ் அந்ய அந்நயாட்ழமோ வட்டு லவளிடயறி

ஆஸ்திடரேலியயாவுக்குத் திரும்பி வரே பிரிட்டிஷ அரே அசயாங் கத்ழமத

நிரபந்திக் க டவண்டும்.”

அ அசயானழமஜப் பயாது கயாக் க ஆஸ்திடரேலிய அரே அசயாங் கம் உோனடி

ய அந்நோவடிக்ழம க எடுக் க டவண்டும் எனற ட கயாருவதற் கயா க,

ஆஸ்திடரேலிய ட அசயா அசலி அச  அசிழமைத்துவக்  கட்சி (SEP)  ய அந்நயாழமள

லவள்ளிக்கிழழமிழமை ஏப்ரேல் 12  ிழமைதியம் ஒரு ிழமைணிக்கு சிட்னியின

ிழமையாரடின ிழமையாளிழம க அம்பிதிடயட்ோரிலும் ிழமைற்றம் லிழமைல்டபயாரனில்

வக்டோயாரிய அரேசு நூக கத்திற்கு லவளிடய ிழமையாழமக 4  ிழமைணிக்கும்

டபரேணி கள் ய அந்நோத்தும்.

அ அசயானஜின வடுதழமகக் கயா க மி கவும் தீரிழமையான கரேிழமையா க பிரேச் அசயாரேம்

ல அசய்து வருகினற ஜ ஜூலியனின அனழமன கிறிஸ்டின அ அசயானஜ் இந்த

டபரேணி கழமள ஆடிழமையாதித்து பினவரும் அறிக்ழம க லவளியிட்ோயார:

“ஜ ஜூலியழமனப் பயாது கயாப்பயா க தயாய்ய அந்நயாட்டிற்குக் ல கயாண்டு வரே

ஆஸ்திடரேலிய அரே அசயாங் கம் உோனடியயா க ய அந்நோவடிக்ழம க எடுக் க

டவண்டுலிழமைன ட கயாருவதற் கயா க,  தற்டபயாது ஆஸ்திடரேலியயாவல்

உள்ள ஒவ்லவயாருவரும்,  குடிிழமைக் கள் அல்கது பயணி கள்

ஒவ்லவயாருவரும் ய அந்நயாழமளய டபரேணி களில்  ககந்து ல கயாள்ள

டவண்டுலிழமைன ய அந்நயான வலியுறத்துகிடறன.  ய அந்நயாம் டதரதல்

ிழமைடனயாநிழமகயில் உள்டளயாம்,  உங் கள் ிழமைக் கள் அதி கயாரேத்ழமதப்

பயனபடுத்த இதுடவ  அசரியயான டய அந்நரேம்.” 

லதயாழிகயாளர கள்,  இழமளஞர கள் ிழமைற்றம் ஜனய அந்நயாய க உரிழமிழமை களின

பயாது கயாவகர கள் அழமனவரும் இதில்  ககந்து ல கயாள்ளுிழமையாற

ய அந்நயாங் கள் அழமழப்புவடுக்கிடறயாம்.


