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வீரப்பனின் சக ோதரர் மோலதயன் உள்ளிட்ட மூவலர விடுதலை சசய்யக் க ோோி முதல்வர் 

மு. .ஸ்டோலினுக்கு கூட்டறிக்ல  மூைம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. விடுதலை குறித்து 

விடுதலை சிறுத்லத ள், இந்திய  ம்யூனிஸ்ட், தமிழ  வோழ்வுோிலம, மனிதகேய மக் ள் 

உள்ளிட்ட 87  ட்சி ள் மற்றும் மக் ள் சிவில் உோிலமக்  ழ ம், மக் ள்  ண் ோணிப்ப ம், 

தமிழ்ேோடு பழங்குடி மக் ள் சங் ம், கசோக ோ அறக் ட்டலள ஆ ிய அலமப்பு ள் 

இலணந்து முதல்வர் மு. .ஸ்டோலினுக்கு அனுப்பிய கூட்டறிக்ல  :  

க ோயம்புத்தூத் ர் மத்திய சிலறயில் வீரப்பனின் சக ோதரர் மோலதயன் மற்றும் அவருடன் 

கசர்ந்ந்து ஆண்டியப்பன், சபருமோள் ஆ ிகயோர் 33 ஆண்டு ளுக்கும் கமைோ த் தண்டலனச் 

சிலறவோசி ளோ  இருந்து வரு ின்றனர்.  

இதுகபோன்ற ேீண்ட சிலறவோசம் என்பது சிலறவோசி ளின் ேைனுக்கும். அவர் ளது 

குடும்பத்தோோின் ேைனுக்கும் மட்டும் எதிரோனது அல்ை. சிலறவோசி ளின் மறுவோழ்வு என்ற 

அரசின்  ண்கணோட்டத்துற்கும் முற்றிலும் எதிரோனதோ  உள்ளது. இந்த சிலறவோசி ளின் 

முன் விடுதலைக் குறித்து அவர் ள் தண்டலன சபற்ற வழக் ிலனக்  ோரணமோ  லவத்து 

அறிவுலரக் குழுமம் மற்றும் இதர குழுமங் ள் போிசீலிப்பதில்லை என்பது அதிர்ச்சி ரமோ  

உள்ளது.  

சிலறவோசி ளின் விடுதலை குறித்துத் தமிழ த்தின் சிலறத்துலற அவ்வப்கபோது 

சவளியிடு ின்ற அரசோலண ள் சிை குற்றங் ளுக்குத் தண்டலண சபற்றவர் ள் மட்டும் 

முன் விடுதலைக்கு தகுதியோனவர் ள் என்றும், மற்ற சிை குற்றங் ளுக் ோ த் தண்டலன 

சபற்றவர் ள் முன்விடுதலைப் போிசீைலனக்க  தகுதியற்றவர் ள் என்றும்  ோட்டப்படு ிற 

போகுபோடு, இது கபோன்ற ேீண்ட சிலறவோசங் ளுக்குக்  ோரணமோ  அலமந்துள்ளலத அறிய 

முடி ிறது.  

இந்தச் சிலறவோசி ளின் முன் விடுதலை சதோடர்போன இத்தல ய போகுபோடு என்பது, 

சட்டத்திற்கும் ேியோயத்துற்கும் எதிரோனது மட்டுமல்ைோமல், சிலறவோசி ள் மறுவோழ்வு 

சபறு ின்ற  ண்கணோட்டத்திற்கும், மனித உோிலமக்கும் எதிரோனதோ  உள்ளது.  

கமலும் ஆயுள் சிலறவோசி ள் விடுதலை என்பது அவர் சிலறயில் வோடும்  ோைத்தின் 

அடிப்பலடயில் முடிவு சசய்வதற்குப் பதிைோ , அவர் தண்டலன சபற்றுள்ள வழக்குப் 



பிோிவு ளின் அடிப்பலடயில் முடிவு சசய்வசதன்பது மனிதகேயத்லதயும், சிலறவோசியின் 

விடுதலை குறித்தோன ேம்பிக்ல லயயும் த ர்ப்பதோ  உள்ளது.  

குற்றவியல் ேலட முலறச் சட்டப் பிோிவு 433ஏ, ஆயுள் தண்டலன என்பலதக் குலறந்த 

அளவு 14 ஆண்டு ள் என்கற வலரயறுத்துள்ளது. தவிரவும், சசன்லன உயர்ேீதிமன்றம், 

உச்ச ேீதிமன்றம் ஆ ியலவ ஏற்ச னகவ வழங் ியுள்ள சிை தீர்ப்பு ளில் சோதோரண ஆயுள் 

சிலறவோசி ளின் விடுதலைலய 10 ஆண்டு ள்  ழித்துப் போிசீலிக் ைோம் என்றும், 

முன்விடுதலைலயப் போிசீைலனக்கு உட்படுத்த முடியோத பிோிவு ளில் தண்டலன சபற்ற 

ஆயுள் சிலறவோசி ளின் முன் விடுதலை குறித்து 14 ஆண்டு ள்  ழித்துப் போிசீலிக்  

கவண்டும் என்றும் தமிழ  அரலசக் க ட்டுக் ச ோண்டுள்ளன.  

கமலும், வீரப்பனின் சக ோதரர் மோலதயன் சோர்போ  முன் விடுதலை கவண்டி உச்ச 

ேீதிமன்றத்தில் தோக் ல் சசய்யப்பட்ட வழக் ில்  டந்த 03.10.2017 அன்று உச்ச ேீதிமன்றம் 

மோலதயன் அவர் ளுலடய முன் விடுதலைக் க ோோிக்ல லயப் போிசீலித்து முடிவு சசய்திடத் 

தமிழ  அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனோலும், அவருலடய விடுதலை என்பது இன்னும் 

சோத்தியமோ வில்லை.  

சிலறத்துலற உயர் அதி ோோி ள், தமிழ  அரசு அதி ோோி ள் முன் விடுதலை குறித்து 

சவளியிடு ின்ற அரசோலண ளில் சிை குறிப்பிட்ட வழக்கு ளில் தண்டலன சபற்ற ஆயுள் 

சிலறவோசி ளின் முன் விடுதலை  ணக் ில் எடுத்துக் ச ோள்ளப்படவில்லை என்பது 

கவதலனயோனது. இதனோல், குறிப்பிட்ட சிலறவோசி ளின் மறுவோழ்வு மற்றும் அவர் ளது 

குடும்பத்தினோின் வோழ்வு என்பது சதோடர்ந்து சபோிதும் போதிக் ப்படு ிறது.  

வீரப்பனின் சக ோதரர் மோலதயன் மற்றும் அவருடன் கசர்ந்து ஆண்டியப்பன், சபருமோள் 

ஆ ிகயோர் சுமோர் 75 வயலத சேருங் ிய முதியவர் ளோ  இருந்து வரு ிற ேிலையில் 

உடைோலும், மனதோலும் பல்கவறு துயரங் ளுக்கு ஆட்பட்டுள்ளனர். இவர் ளின் 

குடும்பங் ளில் இவர் ளுலடய ம ன் உள்ளிட்ட சேருங் ிய உறவினர் ள் இறந்து, 

குடும்பங் ள் ேிர் தியோன அவைேிலையில் இருந்து வரு ின்றனர். அவர் ளின் எஞ்சிய ஒரு 

சிை ஆண்டு லளயோவது மீதமுள்ள உறவு களோடு  ழித்திடப் சபரும் எதிர்போர்ப்கபோடு 

உள்ளனர்.  

முழுக்  மனித கேயக்  ண்கணோட்டத்தின் அடிப்பலடயிலும், இரக்  குணத்தின் 

அடிப்பலடயிலும், மன்னிக்கும் அரசலமப்பு அதி ோரத்லத தமிழ  அரசு பயன்படுத்த 

கவண்டும் எனும் எதிர்போர்ப்கபோடு சிலறயில் வோடி வரு ின்றனர்.  



சிலறவோசி ள் தங் ளது தண்டலனலயக்  ழிக் ின்ற ஒவ்சவோரு ேோளும், என்றோவது 

ஒருேோள் ேோம் விடுதலை ஆகவோம் என் ிற ேம்பிக்ல யின் அடிப்பலடயில்தோன்  ோைத்லதக் 

 டத்தி வரு ின்றனர். அந்த ேம்பிக்ல  ேிலறகவறோத சூழ்ேிலையில், ேீண்ட ஆயுள் 

சிலறவோசியின் மனேிலை என்பது சபருத்த போதிப்புக்கும், அதிர்ச்சிக்கும் உள்ளோகும் 

என்பலத தமிழ  முதல்வர்  னிவுடன் போிசீலித்து, இவர் ளுக்கு விலரவில் விடுதலை 

வழங் ிட கவண்டும் என அன்புடன் கவண்டு ிகறோம 
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