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�ெட�ைல� ஆைலைய திற�க� �டா� என� ேப�வ� எ�ப� ��றமா�� என ெச�ைன உய�ந�திம�ற ம�ைர கிைள

ந�திபதிக� ேக�வ� ெய��ப���ளன�. ேம�� �ெட� ைல���� ஆதரவாக காவ��ைற ெசய�ப�வதாக�� க���

ெத�வ����ளன�.������ைய� ேச��த ேமாக� ெச�ைன உய�ந�திம�ற ம�ைர கிைளய�� ெபா�நல ம� தா�க� ெச�தி

��தா�. அதி�, “������ய�� �ெட�ைல� ஆைலைய நிர�தரமாக �ட வலி���தி கட�த ேம மாத� ம�க� ஊ�வல�

நட�தின�. அ�ேபா�காவ��ைறய�ன� ஊ�வல�தி� ெச�றவ�க� ம�� ��பா�கி��� நட�தின�. இதி� 14 ேப� உய��ழ�த ன�.

இ�த ��பா�கி��� ச�பவ� ெதாட�பாக சிப�ஐ ம��� அ�ணா ெஜகத�� ஆைணய� வ�சாரைண நட�தி

வ�கிற�.�ெட�ைல� ஆைல�� எதிராக�ேபாரா�யவ�க� ம�� காவ��ைற ய�ன� ெபா� வழ��கைள பதி�

ெச�������தி வ�கி�றன�.இதனா� ������ ம�கள�� �த�திர� பாதி�க�ப�கிற�.ஒ� மன�த� தன� உ�ைமைய�

ெபற ேபாராடலா� என ச�ட� ��கிற�. ஆனா�, ������ வ�டா ர�தி� கட�த ��� மாத�களாக ெபா���ட�,

ஆ��பா�ட�, வ�ழி��ண��� ேபரண� உ�ள��ட எவ�றி��� காவ��ைறய�ன� அ� மதி த�வதி�ைல. ேபாரா�ட�

உ�ள��டவ�றி�� அ�மதி ேகா�பவ�கைள ேதைவய��றி அைல�கழி�கி�றன�. ������ ��பா�கி� �� ெதாட�பாக

அர��� எதிராக சிப�ஐம��� அ�ணா ெஜகத�� ஆைண ய�திட� சா�சி ��பவ�க� ம�� ெபா� வழ�� பதி�

ெச�கி�றன�.������ ��பா�கி� �� ெதாட�பாக அர��� எதிராக சிப�ஐ, அ�ணா ெஜகத�� ஆைணய�திட� சா�சி �றிய

ச�ேதா� ரா� எ�பவ� ம�� காவ��ைறய�ன� பல ெபா� வழ��கைள பதி� ெச���ளன�. காவ��ைறய�ன� ச�ட�ப�

�ைற யாக நட�கவ��ைல. ������ய�� உ�ள அைன�� காவ� நிைலய�கள��� 24 மண� ேநர�� வழ�கறிஞ� ��

பண�ய�� இ��க ச�ட உதவ� ைமய�தி� உ��ப�ன� ெசயல��� உ�தரவ�ட ேவ���.�ெட�ைல� ஆைல�� எதிராக

ேபாரா�யவ�க� ம�� ெபா� வழ�� பதி� ெச��, ச�டவ�ேராதமாக ைக�ெச�வைத த��க உ�ய உ�தர� ப�ற�ப��க ேவ���”

என� �றிய���தா�.

காவ��ைற�� ���

இ�த வழ�� ந�திபதிக� சசிதர�, ஆதிேகசவ� அம�� ��� �தன�� வ�சாரைண�� வ�த�. அ�ேபா�, ������ மாவ�ட

காவ��ைற க�காண��பாள� ேந�� ஆஜராகி அறி�ைக தா�க� ெச�தா�. அதைன�பா��த ந�திபதிக�, ேகாபமைட�தன�.

‘‘காவ��ைறய�ன� ந�நிைலேயா� ெசய�பட ேவ���; ஒ�தர�ப�ன ��� சா�பாக ெசய�பட��டா�; �ெட�ைல�

ஆைலைய திற�க� �டா� என� ேபசினா� அ� ��றமா? அ�ப�ெயன�� �ெட�ைல� ஆைலைய திற�க ேவ��ெமன

��பவ�க� ம�� எ�ன நடவ��ைக எ��த��க�? காவ��ைறய�� அறி�ைகைய� பா���� ேபா� �ெட�ைல� ஆைல��

சாதகமாக ெசய�ப�வ� ேபா� ெத�கிற�; ஒ��ற� �ெட�ைல� ஆைலைய ��ேவா� எ�� அர� ��கிற�;

ம�ெறா��ற� �ெட�ைல� ஆைல�� எதிராக� க��� ெத�வ��தா� ைக� நடவ��ைக; இ� எ�ன நிைலபா�?

�ெட�ைல� ேபாரா�ட� ெதாட�பாக உய�ந�திம�ற� சிப�ஐ வ�சாரைண�� உ�தரவ��டா� அதைன எதி���

உ�சந�திம�ற�தி� தமிழக அர� ேம� �ைறய�� ெச�வ� ஏ�?’’ என சரமா�யாக ேக�வ�ெய��ப�ன�. ேம��, �ெட�ைல�

ஆைலைய திற�பத�� எதி��� ெத�வ��ததாக ைம�ேக� ஜூன�ய�, ச�ேதா�ரா� ம�� பதி� ெச�ய�ப�ட �த� தகவ�

அறி�ைககள�� நக�கைள� தா�க� ெச�ய ������ மாவ�ட� காவ��ைற க�காண��பாள��� உ�தரவ��� வழ�ைக

ப��ரவ� 14ஆ� ேததி�� ஒ�திைவ�தன�.


