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பத்திரிகைச் செய்தி 

 இறந்து பபரன மரணவியின் மரணத்திற்கு ைரரணமரன அகனவர் 

மீதும் ெட்டநடவடிக்கை எடுக்ைப்பட பவண்டும். 

ஜூகை 17 அன்று பள்ளியில் நடந்த வன்முகறச் ெம்பவங்ைகள 

மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் வன்கமயரைக் ைண்டிக்ைிறது. 
 

ைள்ளக்குறிச்ெி மரவட்டம், ைனியரமூரில் இயங்ைி வரும் ெக்தி சமட்ரிக் 

பமல்நிகைப்பள்ளியில் ைடலூர் மரவட்டம், சபரியசநெலூர் ைிரரமத்கதச் பெர்ந்த 12ஆம் 

வகுப்பு மரணவி விடுதியில் தங்ைி படித்து வந்துள்ளரர். ஜூகை 13 அன்று ைரகை 

அப்பள்ளி விடுதியின் மூன்றரவது மரடியிலிருந்து குதித்து தற்சைரகை செய்து 

சைரண்டதரை பள்ளி தரப்பிலும், ைரவல்துகற தரப்பிலும் சதரிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

இதகன ஆய்வு செய்யச் சென்ற ைள்ளக்குறிச்ெி மரவட்ட ைரவல்துகற 

ைண்ைரணிப்பரளர் செல்வகுமரர் அவர்ைள், ஆெிரியர்ைள் மரணவிகய படிக்ைச் செரல்லி 

அழுத்தம் சைரடுத்ததரபைபய மரணவி தற்சைரகை செய்து சைரண்டதரைக் கூறி 

மரணவி எழுதியதரை தற்சைரகைக் ைடிதம் ஒன்கறயும் உறவினர்ைள் முன் படித்துக் 

ைரட்டியுள்ளதரை அறிய முடிைிறது. அந்த ைடிதத்தின் அடிப்பகடயில் அப்பள்ளி ைணித 

ஆெிரியர் வெந்த், பவதியியல் ஆெிரிகய ஹரிப்ரியர இருவகரயும் ைரவல்துகறயினர் 

கைது செய்துள்ளனர்.  

ஆயினும் மரணவியின் சபற்பறரர் பல்பவறு ெந்பதைங்ைகள எழுப்பி இறப்பிற்கு 

ைரரணமரன பள்ளி நிர்வரைத்தின் மீதும், ஆெிரியர்ைள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்ை 

பவண்டும் என்றும், பைரட்டரட்ெியர் தகைகமயில் விெரரகண நடத்தி பள்ளிக்கு ெீல் 

கவக்ை பவண்டுசமன்றும் பைரரிக்கை கவத்துள்ளனர். குறிப்பரை, மூன்றரவது 

மரடியிலிருந்து விழுந்த மரணவியின் தகைப்பகுதிகயத் தவிர முைம், கை, ைரல் 

பகுதிைளில் எவ்வித ைரயமும் இல்கை, ஆனரல் அவளது சநற்றி, ைழுத்து, மரர்பு, முதுகு 

உள்ளிட்டப் பகுதிைளில் நைக்ைீறல் ைரயம் மட்டும் எப்படி வந்தது? யரரரல் வந்தது? 

என்ற ெந்பதைங்ைகள எழுப்பியுள்ளரர்ைள். ெம்பவம் நடந்த ஜூகை 13 முதல் – ஜூகை 

16 வகர அகமதியரன முகறயில் தனது மைளின் இறப்பிற்கு நீதிபைட்டு குடும்பத்தினர் 

பபரரரட்டம் நடத்தியுள்ளனர். நீதி ைிகடக்கும் வகர மரணவியின் ெடைத்கத  வரங்ைப் 
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பபரவதில்கை என்றும் அறிவித்துள்ளனர். மரணவியின் தந்கத சென்கன 

உயர்நீதிமன்றத்தில் மரணவியின் ெந்பதை மரணத்கத ெி.பி.ெி.ஐ.டி பிரிவுக்கு மரற்ற 

பவண்டும் எனவும் இறந்த உடகை  மறுஉடற்கூறரய்வுக்கு உட்படுத்த பவண்டும் 

என்றும் வழக்கு தரக்ைல் செய்து ெட்டரீதியரன பரகதகய பநரக்ைி நைர்ந்துள்ளனர். 

இந்நிகையில் ஜூகை 17இல் சபரும் கூட்டம் பள்ளியில் கூடி  வன்முகறயில் 

ஈடுபட்டுள்ளது. எந்தப் பிரச்ெகனக்கும் வன்முகற ஒரு தீர்வரை இருக்ை முடியரது. 

அபதபபரல், சவளிப்பகடயரை சதரிைிற அரெின் சமௌனம், அைட்ெியம்,  

ைவனக்குகறவு பபரன்றகவ வன்முகறைளுக்கு வழிசெய்யும் என்பகத மக்ைள் 

ைண்ைரணிப்பைம் நம்புைிறது.   

மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் எழுப்பும் பைள்விைள்: 

மரணவியின் மரணம் குறித்தும், அதன் பின்னர் எடுக்ைப்பட்ட நடவடிக்கைைள் 

குறித்தும், அகமதி வழிப் பபரரரட்டம் வன்முகறயில் முடிந்திருப்பது குறித்தும் மக்ைள் 

ைண்ைரணிப்பைம் ைீழ்க்ைண்ட பைள்விைகள எழுப்புைிறது. 

1. ைள்ளக்குறிச்ெி ெக்தி சமட்ரிக் பமல்நிகைப்பள்ளி அருபை ஜூகை 13 முதல் – 

ஜூகை 16 வகர அகமதியரன முகறயில் நடந்த பபரரரட்டம் ஜூகை 17 

அன்று எவ்வரறு வன்முகறக் ைளமரை மரறியது?  

2. உளவுத்துகற என்ன செய்து சைரண்டிருந்தது? 

3. பள்ளிக் ைல்வித்துகற உயர் அலுவைர்ைளின் நடவடிக்கை ெரர்ந்த குரல் 

சபரதுசவளியில் ஜூகை 13 முதல் – ஜூகை 16 வகர சதரியரமல் பபரனது 

ஏன்? இதுபபரன்ற ெம்பவங்ைளில் எடுக்ைப்படும் நடவடிக்கைைள் 

சபரதுசவளியில் சதரிவிக்ைப்படுவது அவெியமல்ைவர? 

4. ைள்ளக்குறிச்ெி மரவட்ட  ஆட்ெியர், மரவட்ட ைரவல்துகற ைண்ைரணிப்பரளர், 

மரவட்ட முதன்கமக் ைல்வி அலுவைர், மரவட்ட குழந்கத நைக்குழு, மரவட்ட 

குழந்கதப் பரதுைரப்பு அலுவைர், மரவட்ட ெட்டப் பணிைள் ஆகணக்குழு, 

தரலுைர ெட்டப் பணிைள் குழு உள்ளிட்படரர் இச்ெம்பவம் குறித்து  ஜூகை 13 

முதல் – ஜூகை 16 வகர என்ன செய்தரர்ைள் என்பது சபரதுசவளிக்கு 

வரவில்கைபய ஏன்? 

5. பரதிக்ைப்பட்ட குடும்பத்தினகர அரசு உயர் அலுவைர்ைள் பநரில் ெந்தித்து 

ஆறுதலும், நம்பிக்கையும் அளித்திருந்தரல், பள்ளி நிர்வரைிைள் உடனடியரை 

கைது செய்யப்பட்டிருந்தரல் ஜூகை 17 வன்முகற நிைழ்ந்திருக்குமர?  

6. இகவசயல்ைரம் அரெின் சமத்தனப்பபரக்கை சவளிப்படுத்துவதரை 

இல்கையர? 

7. ஜூகை 17இல் நடந்த வன்முகறக்கு பிறகு ைரவல்துகற எடுத்த நடவடிக்கைைள் 

மக்ைள் மத்தியில் நம்பிக்கைகய ஏற்படுத்துமர? அவநம்பிக்கைகய தருமர? 

8. ஜூகை 17இல் இவ்வழக்கு ெி.பி.ெி.ஐ.டி பிரிவிற்கு மரற்றம் செய்யப்படுவதரை 

அறிவித்தகத ஏன் ஜூகை 17க்கு முன்பு அறிவிக்ைவில்கை? 

 



மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் முன்கவக்கும் பரிந்துகரைள்: 

1. தமிழை மரநிை மனித உரிகம ஆகணயமும், மரநிை குழந்கத உரிகமைள் 

ஆகணயமும், மரநிை சபண்ைள் ஆகணயமும் கூட்டரை இகணந்து மரணவி 

மரணம் குறித்து முழுகமயரன ஆய்விகன உடனடியரை முன்சனடுக்ை 

பவண்டும். சபரதுமக்ைளுக்கு உண்கமயரை நடந்தகவ என்ன என்பகத அறியும் 

உரிகம உண்டு. ைரவல்துகறயின் இறுதிக்ைட்ட நடகவக்கைைள் மக்ைளின் 

உண்கம அறியும் தரைத்கத தணிக்ைவில்கை, நம்பிக்கைகய ஏற்படுத்தவில்கை. 

ஆைபவ தரன் ெட்டப்படி நிறுவப்பட்டுள்ள ஆகணயங்ைள் கூட்டரை இகணந்து 

உண்கம நிகைகய ைண்டறிந்து சபரதுசவளிக்கு அறிவிப்பதும், ெட்டரீதியரன 

நடவடிக்கைகய உறுதி செய்வதும் அவெியமரைிறது. இந்த சூழகை ைவனத்தில் 

சைரண்டு, பமற்ைண்ட மூன்று ஆகணயங்ைளின் தகைவர்ைள் தகைகமயில் ஒரு 

உயர்மட்ட உண்கமயறியும் குழு உடனடியரை ஏற்படுத்தப்பட்டு விெரரகணகய 

துரிதமரை சதரடங்ை பவண்டும். இக்குழுவில் ஓய்வுசபற்ற நீதிபதிைள், 

ஓய்வுசபற்ற ைரவல்துகற உயர் அலுவைர்ைள், மனித உரிகமச் 

செயற்பரட்டரளர்ைள், குழந்கத உரிகமச் செயற்பரட்டரளர்ைள், மருத்துவர்ைள், 

வழக்ைறிஞர்ைள் உள்ளிட்படரகர இகணத்து இந்த ஆய்விகன முன்சனடுக்ை 

பவண்டும்.  

2. ஜூகை 13 முதல் – ஜூகை 16 வகர உயர் ைரவல்துகற அலுவைர்ைள், உயர் 

ைல்வித்துகற அலுவைர்ைள் என்ன செய்து சைரண்டிருந்தனர்? அவர்ைளின்  

அைட்ெியபம ஜூகை 17 வன்முகறக்கு ைரரணமரை இருக்குபமர என்று 

ெந்பதைிக்ை முடிைிறது. இவர்ைள் மீதரன ைவனக்குகறவு குறித்து ெிறப்பு 

விெரரகணகய மரநிை மனித உரிகம ஆகணயம் நடத்திட பவண்டும்.  

இப்படிக்கு, 

 

(சஹன்றி திபபன்) 


