22 வருடங்களுக்கு முந்தைய
‘லாக்கப்’ சித்ைிரவதை!

அங்கம்மாளின் ரத்ைச் சரித்ைிரம்!

சாத்ான்குபம் கால்ிலனத்ில் கால்துலந அிகாாிகள் டத்ி ிபைகவநி
ாக்குலனத் வாடர்ந்து,

ந்லபெம் கனும்

உிலிட்ட

ிலனில்,

‘னாக்கப்

ங்கள்’ குநித்து, ற்பதாது ததப்தாக பதசப்தட்டு பைகிநது.
இன்லந இபம் லனபலநிணர், 22 பைடங்களுக்கு பன் துலில் டந் னாக்கப்
சித்ிலல அநிந்ிபைக்க ாய்ப்தில்லன. 1998-இல் டந் அந்க் கபைப்புச் சம்தம்
குநித்து, 13 பைடங்கபாக க்லக டத்ி ந் ிலனில், 2011-இல் க்கீனுக்காக,
தாிப்புக்கு ஆபாண அங்கம்ாள் ணம் ிநந்ார். 2016-இல் அந் க்கில், வசன்லண
உர் ீின்நத்ின் துலக் கிலப ீர்ப்பு ங்கிது.
உச்சக் கட்டத்ல வபைங்கி ிட்டது க்கு. இந்ச் சூழ்ிலனில் நக்கப படிா
அந் இபைண்ட ாட்கலப ிாிக்கிநார் அங்கம்ாள்!
“லன கீா ம் புபைலணக் கட்டிப் பதாட்டு அபை கண்ட பன்ணானப ாலு பதபை
ன்லண

ாசப்தடுத்ிணார்கள்..!

ாங்க

படிா

அத்லண

சித்ிலபெம்

தட்டுட்டு ‘ாணப பதாச்சுடி.. இணி ான் திலக்க ாட்படன்’னு ன் டினப உசில
ிட்டாப..! அப்தாலக் வகான்னுட்டானு.. அம்ாலச் சீிச்சிட்டானுன்னு தி
ாங்குந வநி ணசுக்குள்ப புலச்சிட்டு திபட பைா ான் வதத் புள்லபக
தடந தாடு இபைக்பக..! இந்க் வகாடுல ாபைக்கும் க் கூடாது சாீ..ய்..ய்..”
வதபைங்குவனடுத்து கநி அங்கம்ாள்
“வணபம் ாத்ிாின தூக்கம் ா

ான் புனம்புநக் பகட்டுட்டு ந் னாட்டுன

ஒக்காந்து ‘இந் ஊப பகனா ம்ப் தாக்குது.. அத்ண அசிங்கபம் தட்டுட்படாம்..
இணிபெம் துக்கும்ா ா உசிபாட இபைக்கடம்? ஒண்ட ா சாகடம்.. இல்னன்ணா
அனுகபக் வகால்னடம்..’னு துடிாத் துடிப்தானுக. அபடய்.. ீி வசத்துப் பதாச்சுன்னு
வசால்னாிங்கடா.. ல்ன ீர்ப்பு பைம்.. ா வெிப்பதாம்.. தண்டண குற்நத்துக்கு
அனுக ண்டலண அனுதிப்தானுக.. ஒபை பலப பகசுன ா பாத்துப் பதாணாச்
வசால்லு.. அப்தச் சாபாம்..னு ம் புள்பகப ணசத் பத்துபன்.. அதுகளும் ம்

பதச்சுக்கு அடங்கிக் வகடக்குதுக..” வதபைக்வகடுத் கண்ீல பசலனத் லனப்தால்
துலடத்துக் வகாண்டு ிக்ிிலும் ம்திக்லக துபிர்க்கப் பதசிணார்.
“வகாலன தண்ிபைக்கானுக.. தனாத்காம் வசஞ்சிபைக்கானுக.. இம்புட்டு அக்கிம்
தண்டணனுகளுக்கு ாசா ாசம் சம்தபம் வகாடுத்ிக்கிட்டிபைக்கு கர்வண்ட்...
இத்லண பைாச்சு.. இன்னும் அனுகளுக்கு ண்டலண கிலடக்கலிப.. ன்ண
சட்டபா? ன்ண ிாபா? ப்பு தண்டண அனுக ன்ணபா வதாண்டாட்டி
புள்பகபபாட ிம்ிாத்ான் ாழ்ந்துக்கிட்டிபைக்கானுக.. ணவசல்னாம் வகாிக்கு..”
-அங்கம்ாபின் பன்நாது கன் சுந்த்துக்கு அப்தடி ஒபை ஆத்ிம்.
அங்கம்ாள் ார்? ன்ண க்கு இது?
உசினம்தட்டில அடுத்துள்ப டி.கிபைஷ்ாபும் ான் அங்கம்ாபின் கிாம். கன்
குபைலா ற்பொம் கன்கள் பபைடன் வசாந்த் பாட்டத்ில் ிசாம் தார்த்து
அலிாகத்ான் பதாய்க் வகாண்டிபைந்து இர்கபது ாழ்க்லக. அப்பதாது
அங்கம்ாளுக்கு து 33 இபைக்கும். காக்கிகள் உபைத்ில் ஆம்தித்து ிலண.
27-7-1998.. அது ஒபை கபைப்பு ாள்.. காலன 7 ி..
“ஒம் புபைன் ங்பகடி..” ெீப்தில் ந் பதாலீசார் அட்டலுடன் ிசாாிக்க..
“வாிாதுங்க..அவுக

அம்ா

வீட்டுக்கு..

தக்கத்துன

இபைக்குந

கல்லுப்தட்டிக்கு

பதாிபைப்தாபைன்னு வணக்கிபநன்..” – இது அங்கம்ாள்.
“அப்த ீ பொடி ெீப்புன..”
உத்வு தநக்க.. சூது ாது வாிால் சட்வடன்பொ நிணாள் அங்கம்ாள்.
ஊப படிக்லக தார்த்து. அந் இடத்ல ிட்டு ெீப் கர்ந்துப தின் சீட்டில்
ஒடுங்கிப் பதாய் உட்கார்ந்ிபைந் அங்கம்ாபிடம் சில்ிம் வசய்து சீபைலடில் இபைந்
ஒபை ிபைகம். பன்ணால் அர்ந்ிபைந் டி.ஸ்.தி.பெம் கண்டு வகாள்பப இல்லன.
உசினம்தட்டி கால் ிலனத்துக்கு வகாண்டு பதாணார்கள். ங்கு படிபெம் குபைலா
கிலடக்கா ிலனில் ாலன 5 ிக்கு துலல அடுத்துள்ப ஊச்சிகுபம் கால்
ிலனத்ில் தின்புநம் லககலபக் கட்டி ிற்க லக்கிநார்கள். அன்நிப பகாடாங்கி
ாக்கன் தட்டிில் குபைலாலப் திடிக்கிநார்கள். உசினம்தட்டி கால் ிலனத்ில்
ாநி ாநி ிழுகிநது சாட்லட அடி. “பூச்சி, தாலுக்கும் உணக்கும் தக்கம் இபைக்குல்ன..
அனுக கபாண்டு வகாடுத் லக ார்ட்ட வகாடுத்..? ஆலபக் காட்டு..” ிபைம்தத்
ிபைம்த இப

பகள்ிலத்ான் பகட்டது பதாலீஸ்.

குபைலாபா

“அய்பா..

அனுகளுக்கும் ணக்கும் ஒபை சம்ந்பம் இல்ன..” ண ஒப திலனப வசான்ணான்.
ார் இந் பூச்சி, தாலு? அங்கம்ாள், குபைலாிடம் ன்ண ிசால டக்கிநது?
பூச்சி, தாலு, அய்ணார் பபைம் லககலபத் ிபைடி அடிக்கடி பதாலீவடம் சிக்கும்
ிபைட்டுப் பதர்ிகள். வதபைாளும் தஞ்சம்ாளும் குபைலாின் பாட்டத்ில் பலன
தார்ப்தர்கள். இர்கள் வதண் வகாடுத்து லகத் ிபைடன் தாலுின் ம்திக்கு. இல

அநிா

குபைலாவும்

ன்தால்,

வதபைாபின்

அங்கம்ாளும்
கள்

ம்ிடம்

ிபைத்துக்குச்

பலன

வசன்பொ

லக

தார்ப்தர்

லணக்கிநார்கள்.

அவ்பவுான்.. கலான் புற்பொக்குள் கபைாகம் புகுந்து பதால், இந் ஒபை ித்ல
லத்துக் வகாண்டுான் ிசால ன்ந வதாில் குபைலாின் குடும்தத்லப
சின்ணா தின்ணாக்கிது பதாலீஸ்.
பொாள்
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ஆம்

பி..

குபைலாபாடு,

வதபைாலபபெம்

தஞ்சம்ாபபெம்

அங்கம்ாலப லத்ிபைந் ஊச்சிகுபம் கால் ிலனத்துக்கு அள்பிக் வகாண்டு
ந்து பதாலீஸ். ‘பலில் அடி பல் அடி; திநகு ான் ிசால’ ன்ந க்காண
பதாலீஸ் லடபலநில் பலபெம் பர்க்கத்ணாக அடித்ார்கள் காக்கிகள். பல்
ாள் இவு பழுதும் லககள் கட்டப்தட்ட ிலனில் தூங்க ிடால் ன்லண ிற்க
லத் பதாலீஸ், கலண அடிப்தது கண்டு ஆபசாணாள் அங்கம்ாள். “ஞ் சாீ..
இப்தடி அடிக்கிநீங்க?” ன்பொ பகட்ட வாடிிபனப பாள்தட்லட, லக, கால், தின்புநம்
ண ஒபை இடம் ிடால் னத்ிால் தும்சம் வசய்ில் அங்கம்ாபின் இடது லக
பநிந்து பதாணது. ிர்லபெம் த்பம் சிந்ிக் கிடக்க.. ாகத்ால் ித் ால்பைம்
“வகாஞ்சம்

ண்ி

வகாடுங்கய்ா..”

ன்பொ

வகஞ்சிணார்கள்.

குபைலாலபெம்

வதபைாலபபெம் விலில் பட்டி பதாட லத்து அடித்ில் கிநங்கி ிழுந்ார்கள்.
அன்நிப குபைலாலபெம் அங்கம்ாலபபெம் கபைப்தாபேி கால் ிலனத்துக்கு
வகாண்டு பதாணார்கள்.
“அந் படன்ன வாபகாப் வதாடிப் திிஞ்சு அபை கண்டன ஊத்துணானுக. ‘ீ
ஒத்துக்க.. இல்னாட்டி ணாச்சும் லகக் காட்டு.. இல்லனன்ணா ஒபை லகக் கலடச்
வசால்லு.. அங்கான் வகாடுத்பன்னு.. ஒம் பதச் வசால்லி அங்க பதாி ாங்க
அள்பிட்டு ந்ிர்பநாம்..” அடிச்சிக்கிட்பட வதாய் வசால்னச் வசால்லி ற்புபொத்துணானுக..
ம் புபைபணா ‘ான் கிாத்துக்கான்.. அப்தடில்னாம் வதாய் வசால்ன ாட்படன்..
அந்ப் தாம் ன் குடும்தத்ச் சும்ா ிடாது..’ன்னு அழுாபை. உடபண அந்ப் பதாலீஸ்
ாிக ம் தக்கம் ிபைம்தி ஒபை ாிாி தார்த்ானுக.. “பகக்குந ஒங்களுக்பக ணசு
இம்புட்டு

லிச்சுச்சுன்ணா..

ணசாலும்

ஒடம்தாலும்

அப்த

இபைந்து

இப்த

லக்கும் ான் தட்டு ர்ந லி இபைக்பக.. அ ீங்க பகட்டுத்ான் ஆகடம்.. ாணம்,
கற்புன்னு

வதாத்ி

லக்கிந

சாச்சாா

இது?

ல்னாத்பெம்

உிர்க்க

ச்சுட்டானுகபப.. இந் ஊபை ஒனகத்துக்கு ான் தட்டவல்னாம் வாிடம்.
பதாலீஸ்கானு ப்திடிாப்தட்ட ஆளுகன்னு அன் வதாண்டாட்டி புள்பகபகளும்
வாிஞ்சுக்கடம்..

இப்தடிச்சிட்டாது

குபநலனத் வாடர்ந்ார்.

வகட்ட

பதாலீசுக

ிபைந்டம்..”

ன்பொ

ன்லணபெம் ம் புபைலணபெம் சங்கிலின கட்டி படனுக்கு வபி இழுத்துட்டு ந்து
அந் ாத்ிாின வீின டக்க ிட்டானுக. அப்தவும் அடிச்சுக்கிட்பட ந்ானுக.
இபைட்டுன ங்கப அந்க் பகானத்துன தார்த்ங்க அனநிடிச்சுட்டு ஒடுணாங்க. அஞ்சு
ாபாச்சு.. அடிச்ச அடின ன் புபைனுக்கு ஆடபொப்பத இல்னா சிலஞ்சு பதாச்சு..
பதசக்கூட படிா பணங்கிணாபை ‘வஞ்சு அலடக்குது அங்கம்ா.. ான் வசத்துப்
பதாிபைபன்.. ஆஸ்தத்ிாிக்கு கூட்டிட்டுப் பதா’ன்ணாபை. ஒவ்வாபை பதாலீஸ்கான்
கால்னபெம் ிழுந்பன். ‘வசத்ாச் சாகுநான்’னு ஈிக்கில்னா வசான்ணானுக. ஆநாம்
ாத்துான் பதாலீசுக்கு ஒபை தம் ந்து ர்ம ிட்டு ஊசி பதாடச் வசான்ணானுக.
அப்புநம் ஆஸ்தத்ிாிக்கு பன்ன த்ிட்டுப் பதாணானுக. ாம் ாத்து பதச்சு
பச்சில்னாக் கிடந்லத்ான் கண்டன காட்டுணானுக. ஒங்க பன ஒபை ப்பும்
இல்ன.. வீட்டுக்குப் அனுப்புபநாம்ணானுக. குத்துிபைம் குலன உிபைா வகடந் ம்
புபைணப் தார்த்துட்டு கூட்டிாந் பதாலீச சத்ம் பதாட்டாபை டி.ஸ்.தி. ஒபை
ஆஸ்தத்ிாின பசர்த்ாபை. இந்க் பகடு வகட்ட ஒனகத்துன ாழ்ந்து பதாதும்னு
வணச்சாபா ன்ணபா அங்கப ம் டின உசி ிட்ட்டுட்டாபை ாசன். அபை
பதாய் பசர்ந்துட்டாபை. ாங்க வசத்துக்கிட்பட இபைக்பகாம்...”
ா நட்சிால் வாண்லடலச் வசபை.. ண்ீர் வகாண்டு ந்து வகாடுத்ான்
இன்வணாபை கன் தணி. “அட பதாடா.. ிக்கிக்கிட்டு ான் வசத்ா ன்ண? ாழ்ந்ா
ன்ண? அந் ஒம்தது பதாலீசுக்கும் ண்டலண ாங்கிக் வகாடுத்துட்டுத்ான் ான்
கண்ல படுபன்.” ன்பொ லில் அடித்ார்.
“அம்ாபாட லாக்கிம் வாிபொ? த்லண னட்சம்ணாலும் ர்பநன்னு பகலச
ாதஸ் ாங்கச் வசால்லி ந்ானுக. தம் துக்குடா? ம் புபைண ிபைப்தித்
ாடான்னு வட்டி அடிச்சிட்டாங்க.. அம்ாக்கு இப்தடி ஆிப்பதாச்பசன்னு அது வதத்
புள்பங்க ாங்க ிக்குந ிப்த ார்த்லன வசால்ன படிாது. தூங்குநப்த ிடீர்ன்னு
பிப்பு ட்டும். இப்தப கிபம்தி அந்ப் பதாலீஸ்கானுகப ாச்சும் தண்னும்னு
வநி பைம். அடக்கிக்குபன். ங்க அம்ா ட்டுா தாிக்கப்தட்டிபைக்காங்க..?
ாட்டுன த்லண பதபாட அம்ாக்கப இந்ப் பதாலீஸ்கானு கடிச்சுக்
வகாநிிபைப்தானுக.. ாணத்துக்குப் தந்து இனுக அபாக்கித்ணத் வபின
வசால்ன படிா அத்லண அம்ாக்களுக்கும் பசர்த்துத்ான் ாங்க பதாாடுபநாம்.
சட்டம் இனுகப ண்டிக்கடம். அதுக்குத்ான் ங்க பத் அண்ன் லனச்சாி
ம்.ல். தடிச்சு க்கீனாிபைக்கான். அம்ாவுக்காக அசு க்கநிஞபைக்கு உிா
அனும் ஆொகப் பதாநான்..” ன்பொ கண் கனங்கிணார்.

ஆர்.டி.ஓ. ிசாலக்குப் திநகு 9 பதாலீமார் ீது உசினம்தட்டி ீி ன்நத்ில்
க்குப் திாணது. பன்பொ லகபில் வாத்ம் ப.3 னட்சத்ல அங்கம்ாளுக்கு
ற்காலிக ிாாக ங்கிது அசாங்கம். துல பைத்துலண ஒன்நில்
சிகிச்லச வதற்பொ ந் அங்கம்ாலப அப்பதாது பனலச்சாக இபைந் கலனஞர்
பாில் தார்த்து ஆபொல் கூநிணார். இந் 9 பதர் உட்தட சம்தந்ப்தட்ட கால்
ிலனங்கபில் தி புாிந் 17 பதாலீமார் ீது துலந ாீிாண டடிக்லக
டுக்கப்தட்டது.
ாசாி.

28-4-1998இல்

16-9-2009இல்

ற்ந

சஸ்வதண்ட்
ட்டு

வசய்ப்தட்டார்

பதாலீசாபைம்

6ஆது

சஸ்வதண்ட்

ிாிாண
ஆணார்கள்.

டி.ஸ்.தி.ங்கப்தாண்டினுக்கு ஓய்வூித்ல த்துச் வசய்து ிட்டது அசாங்கம். 5
ஆது ிாி னுஷ்பகாடி கடந் ஆண்டு இநந்து பதாணார். ஆணாலும், சஸ்வதண்ட்
ஆணர்கள்

‘ஸ்பட’

ாங்கி

திகபில்

வாடப

வசய்கிநார்கள்.

க்கு

உசினம்தட்டிில் டந்ால், ிசால பலநாக இபைக்காது ண வசன்லண உர் ீி
ன்நத்ில் ாிட் பதாட்டார் அங்கம்ாள். உடபண இந் க்கு ஆண்டிதட்டிக்கும்
வாடர்ந்து பணி பகார்ட்டுக்கும் ாற்நப்தட்டது. கால்துலநிணபைக்கு ிாக 13
ஆண்டுகபாக இழுத்துக் வகாண்பட வசல்லும் இவ்க்கில் பைம் ார்ச் ாத்துக்குள்
ீர்ப்பு ங்க பண்டும் ன்பொ வசன்லண உர் ீி ன்நம் இப்பதாது
உத்ிட்டிபைக்கிநது.
‘ான் வதற்ந கபண ணக்கு ீி கிலடக்க ாாடுான்’ ண அங்கம்ாள் அத்லண
ம்திக்லக லத்ிபைக்கும் லனச்சாி ம்ிடம் “ங்க அப்தா வசத்ப்த ான் ட்டு
தடிச்சிட்டிபைந்பன். ல்னாபைம் லக ிட்ட ிலனில் ன்பணாட னட்சிாண க்கீல்
தடிப்புக்கு உபொதுலா இபைந்துச்சு க்கள் கண்காிப்தகம். ன் பலணவல்னாம்
சாா னுன் ப்பு தண்டணா வ்பவு சீக்கிா ண்டலண கிலடச்சிபைது..
பதாலீஸ்ன்ணா அங்க வணச்சதடி க்லக இழுத்டிக்க ஸ்பட கிலடச்சிபைது.
பகார்ட்பட ஒபை டல குற்நம் சாட்டப்தட்ட பதாலீஸ்கார்கலபப் தார்த்து ‘ீங்கள்
குற்நிலத்து
உண்ல
ன்நால்
ஒத்துக்வகாண்டு
ண்டலணல
ற்பொக்வகாள்ளுங்கள். குற்நற்நர் ன்நால் ாிக்கால் க்கு ிசாலக்கு
(Trial) உட்தட்டு ிதாி ன்தல ிபதிபெங்கள்..’ ன்பொ அநிவுபொத்ிிபைக்கிநது.
இப்தக் கூட காக்கிச் சட்லட பதாலீலம ங்கு தார்த்ாலும் ணசு வகாிக்கத்ான்
வசய்பெது. அந் அபவுக்கு ாங்க தாிக்கப்தட்டிபைக்பகாம்.
கற்புக்கசின்ணா

கண்கி,

வகான்னுட்டாங்கன்னு
ிாாப்தட்டது.

சீலன்னு

துலப

கண்கிக்

வசால்நாங்க.

அிச்சா

காட்டிலும்

கண்கி.

ங்கம்ா

பகாதம்

பகானலணக்
அது

அளுக்கு

வதாிசு.

ஆணா,

வசாத்லவல்னாம் ித்து ீி பகட்டு 13 பைா பதாாடிட்டிபைக்காங்க. இது பதான்ந
துங்கள்

கால்

துலநால்

இணி

ந்க்

குடும்தத்துக்கும்

ற்தடக்கூடாது.

அற்காகத்ான் இத்லண உபொிபெடன் பதாாடிக்கிட்டிபைக்பகாம்.” ன்நார் ீர்ப்லத
ிர் பாக்கி.
‘அங்கம்ாபிடிபைந்து

ாங்கள்

ிலந

கற்நிபைக்கிபநாம்.

இர்

அனுதித்

சித்ிலகபப இங்கு பொ ாழ்வு லாக ழுந்து ிற்கிநது. தாிக்கப்தட்படார்
உாில ன்வநல்னாம் ாங்கள் பன்வணடுக்கும் பன் பற்சிகளுக்கு இப
பன்பணாடி..’ ன்பொ வதபைித்பாடு வசால்கிநது துலில் இங்கி பைம் க்கள்
கண்காிப்தகம்.
ஆிம் கண்கிகளுக்குச் சாணர் அங்கம்ாள்!
பலும், அந் வசய்ிக் கட்டுலில் இடம்வதற்ந ிங்கள்:
உச்ச ீின்நத்ின் கட்டலபகலப ீநிிபைக்கிநார்கள்..
“லக ிபைட்டு குநித்து குபைலா, அங்கம்ாள் ீது புகார் துவும் இல்லன. பல்
கல் அநிக்லகப ழுில்லன. ஆணாலும், அர்கள் சித் ல்லனக்குள்பபப
ா சம்தந்ில்னா வவ்வபொ கால் ிலனங்கபில் 7 ாட்கபாக அலடத்து
லத்து சித்ில வசய்ிபைக்கிநார்கள். ிசாலக்கு வதண்கலபப அலத்து
க்கூடாது. அர்கள் ாழும் இடங்கபிபனப ிசாாிக்க பண்டும். அப்தடி அலத்து
ந்ாலும் இவு பத்ில் வதண்கலப கால் ிலனங்கபில் லத்ிபைக்கக் கூடாது.
ஒபை வதண்ல ிசாாிக்கும் பதாது வதண் கானர் ஒபைர் உடணிபைக்க பண்டும்.
அங்கம்ாள்
ித்ில்
உச்ச
ீின்நத்ின்
கட்டலபகள்
அப்தட்டாக
ீநப்தட்டிபைக்கின்நண” ண தாிண்டுகலப பன் லக்கும் க்கநிஞர் லனச்சாி
“அய்பா.. குபைலாலபெம், அங்கம்ாலபபெம் ாங்கள் ாபைம் கால் ிலனத்துக்பக
அலத்துப் பதாகில்லன. திாந்ிக் கலடக்பக ந்து குடிக்கும் தக்கம் அர்களுக்கு
உண்டு.
அப்பதாது
சினபைடன்
ற்தட்ட
சண்லடில்ான்
த்க்காங்கள்
ற்தட்டிபைக்கிநது ன்பொ வதாய் சாட்சிகலப லத்து, குற்நம் சாட்டப்தட்ட கால்
துலநிணர் ீித் துலநல ாற்ந ிலணத்து வசல்லுதடிாகில்லன” ன்நார்.
குற்நச்சாட்டு ார் ார் ீது? அர்கள் ன்ண வசால்கிநார்கள்?
(1) ம்.தி.காலிங்கம், கால் ிலன ஆய்ாபர், ழுலன கால் ிலனம்.
(2) .ஞாணபசகன் (கானர் ண் 1769) ஊச்சிகுபம் கால் ிலனம்
(3) சி.சிங்கபன், லனலக் கானர் ண் 615, உசினம்தட்டி கால் ிலனம்
(4) சி.குதானன், கானர் ண் 727, உசினம்தட்டி கால் ிலனம்
(5) ம்.னுஷ்பகாடி, லனலக் கானர் ண் 1221, சாப்டூர் கால் ிலனம்
(6) ாசாி, கால் சார்பு ஆய்ாபர், கபைப்தாபேி கால் ிலனம்
(7) ஸ்.சங்கர், பல் ிலனக் கானர் ம்.ஆர். 9187, கபைப்தாபேி கால் ிலனம்
(8) கபஷ்குார், கானர் ண் 1676, கபைப்தாபேி கால் ிலனம்

(9) வொஜ், கானர் ம்.ஆர்.533, சிலனான் கால் ிலனம் ண கால்
துலநிணர் 9 பதர் ீது குற்நம் சாட்டப்தட்டு, அப்பதாது அர்கள் திாற்நி கால்
ிலனங்கபின் ஊர் வதலக் குநிப்திட்டு க்குப் திாகிிபைக்கிநது.
குற்நம் சாட்டப்தட்டர்கபில்

6 ஆது தாண ாசாி, தி உர்வு வதற்பொ

ற்பதாது ஸ்ரீில்லிபுத்தூர் ாலுகா கால் ிலனத்ில் ஆய்ாபாகப் தி புாிகிநார்.
அலத்

வாடர்பு

வகாண்படாம்.

‘தாலில்

ாீிாக

துன்புபொத்ி

ன்புர்ச்சி

வசய்ாக உங்கலபக் குற்நம் சாட்டுகிநாப அங்கம்ாள்..?’ ணக் பகட்படாம்.
“அப்த ல்னாப் தத்ிாிக்லகனபெம் அப்தடித்ான்

வசய்ி ந்துச்சு.. அப்தடி துவும்

கிலடாது. அங்கம்ா ன்லண ட்டும் வசால்லிிபைக்க ாட்டா.. ன் வதலபெம்
வசால்லிிபைக்க ாட்டா.. க்கு பகார்ட்ன இபைக்கு. இலப் தத்ி ான் துவும் வசால்ன
படிாது.” ன்பொ பொத்ார்.
அது சாி, உர் ீின்நத்ின் துலக் கிலப 2016-இல் அபித் ீர்ப்திலண தார்பதாம்!
ிாாண சந்பகங்களுக்கு அப்தால்,
க்லக

ிபதிக்க

ந்துள்பாகவும்,

அசுத்
அணால்,

வசய்ப்தட்டுள்பாகவும்,

ப்பு
இந்
குற்நம்

குற்நம் சாட்டப்தட்டர்களுக்கு ிாண
நிிட்டது
க்கின்

ன்ந

படிவுக்கு

பல்பலநபடு

ள்ளுதடி

சாட்டப்தட்ட

அலணபைம்

ிடுிக்கப்தட்டுள்பாகவும் ீர்ப்தில் குநிப்திடப்தட்டுள்பது.
ீி வசத்துப்பதாச்சு!
அங்கம்ாபின் கனும் க்கநிஞபைாண லனச்சாில வாடர்புவகாண்படாம். “ான்
பவநன்ண வசால்ன படிபெம்? திவணட்டு பைடங்கபாக ீிக்காகப் பதாாடிவல்னாம்
வீாிபைச்சு. ங்கலபப் வதாபொத் ட்டிலும் ீி வசத்துப்பதாச்சு!” ன்பொ குபநி
அழுார்.
https://www.nakkheeran.in/special-articles/special-article/22-years-lockup-angammal-maduraiusilampatti

