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அதிமுக அரசின் தைலயில் உச்ச நதிமன்றம் குட்டு ைவத்து கண்டித்திருக்கிறது,
இதற்கு பிறகாவது நிலுைவயில் உள்ள அைனத்து அவதூறு வழக்குகைளயும்
ைகவிட தமிழக அரசு முன்வர ேவண்டும
திமுக ெபாருளாள0 தளபதி

மு.க.ஸ்டாலின் முகனூல் பதிவு

அதிகாரத்ைதத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, மக்கள் வrப்பணத்தில்
அரசியல் எதிrகைளப் பழிதக்க முைனந்த அதிமுக அரசின் தைலயில்
உச்ச நதிமன்றம் குட்டு ைவத்து கண்டித்திருக்கிறது. மக்கள் பாடக திரு
ேகாவன் அவகைள ேபாlஸ் காவலில் ைவத்து விசாrக்க அனுமதி
மறுத்த உய நதிமன்றத்தின் ஆைணைய எதித்து உச்ச நதிமன்றம் வைர
தமிழக

அரசு

ெசன்றிருந்தது.

முகாந்திரமும்

இல்ைல

நிராகrத்துள்ளது.

சாமான்ய

தமிழக

என்று

அரசின்

உச்ச

மக்கள்

முைறயீட்டில்

நதிமன்றம்

கைலஞனின்

எந்த

ெதளிவுபட

சுதந்திரத்ைதயும்

ேபச்சுrைமையயும் உச்சநதிமன்றம் காத்திருக்கிறது. அத்ேதாடு, தனிநப
சுதந்திரத்துக்கு எதிரான இதுேபான்ற வழக்குகளில் ஏன் ஆஜராகிறகள்
என தமிழக அரசின் சாபில் வாதிட்ட மத்திய அரசின் அட்டானி ெஜனரல்
முகுல் ேராத்தகிையயும் நதியரசகள் கடிந்து ெகாண்டிருக்கிறாகள்.
திரு

ேகாவன்

அவகள்

ஏைழ

எளிய

மக்களின்

வாழ்க்ைக

விடிவுெபற அப்பணிப்ேபாடு பாடிவரும் ஒரு கைலஞ. காவல்துைற
விசாரைணக்கு வருமாறு அைழத்தால் வரத் தயாராக இருப்பவ. உச்ச
நதிமன்றம்

வைர

வழக்கறிஞைரேய

ெசன்று,
அமத்தி

அதுவும்
அவைர

மத்திய
சிைறயில்

அரசின்
தள்ளத்

தைலைம
துடிப்பது,

அரசியலில் எதிக்கருத்து ெகாண்ேடாைரப் பழிவாங்க எந்த எல்ைலக்கும்
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அதிமுக அரசு ெசல்லும் என்பைத மீ ண்டும் ஒருமுைற அம்பலப்படுத்தி
இருக்கிறது.
திரு.

ேகாவன்

அவகைள

ேபாlஸ்

காவலுக்கு

உட்படுத்தி

விசாrப்பதன் மூலம் இந்த அரசு எைதச் சாதிக்கப் ேபாகிறது? தமிழக அரசு
கடனில் தத்தளிக்கும் ேநரத்தில் மக்கள் வrப்பணத்தில் லட்சக்கணக்கான
ரூபாைய இதற்காக விரயமாக்குவது முைறதானா? மக்களின் உணைவ
மதிக்காமல்,

மதுக்கைடகைள

மூட

முடியாெதன

பிடிவாதம்

காட்டிக்ெகாண்டு, மக்கள் நலனுக்காகப் பாடுபடுபவகைளச் சிைறயில்
தள்ள

எத்தனிப்பதன்

உருவாகியுள்ள
ேநற்று

உச்ச

மூலம்,

ஆட்சிக்கு

ெகாந்தளிப்ைபத்
நதிமன்றத்தில்

எதிராக

மக்கள்

தடுத்துவிட

மற்ெறாரு

வழக்கிலும்

மனதில்
முடியாது.

தமிழக

அரசு

மூக்குைடபட்டிருக்கிறது. "அவதூறு வழக்கு" ஆட்சியின் முதல்வ ெசல்வி
ெஜயலலிதா

ெதாடந்த

வழக்ைக

எதித்து,

ேதமுதிக

தைலவ

திரு விஜயகாந்த் அவகள் ெதாடந்த வழக்கில் மாண்பைம நதியரச திரு
தபக் மிஸ்ரா அவகள் தமிழக அரைச ேநாக்கி பல வினாக்கைளத்
ெதாடுத்திருக்கிறா. "தமிழகத்தில் மட்டும் அவதூறு வழக்குகள் அதிக
அளவில் ெதாடுக்கப்படுவது ஏன்? ஆட்சியின் ெசயல்பாடுகள், ேபாக்குகள்
பற்றி எதிக்கட்சிகள் விமசிப்பைதத் தனிநபகள் மீ தான தாக்குதலாகேவா
தனிப்பட்ட பிரச்ைனயாகேவா பாக்கக்கூடாது," என்று உச்ச நதிமன்றம்
இடித்துைரத்திருக்கிறது.
துதிபாடாத ஏடுகளுக்கு அரசு விளம்பரம் மறுப்பு, அரசு ேகபிளில்
இருந்து இருட்டடிப்பு மற்றும் அவதூறு வழக்குகள் மூலம் அச்சுறுத்தல்
என்ற மும்முைனத் தாக்குதைல ஓ உத்தியாகேவ ைகயாண்டு, ஆட்சி மீ து
அதிருப்திேய

இல்ைல

என்பது

ேபான்ற

மாயத்

ேதாற்றத்ைத

ஆட்சியாளகள் ஏற்படுத்த முைனகின்றன.
"இம் என்றால் அவதூறு வழக்கு, ஏன் என்றால் ேதசத்துேராக
வழக்கு" என்று அதிமுக அரசு ேமற்ெகாண்டு வரும் சகிப்புத்தன்ைமயற்ற,
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அடக்குமுைற

நடவடிக்ைககள்

எல்ைல

மீ றிக்

ெகாண்டிருக்கும்

ேவைளயில் உச்ச நதிமன்றம் இடித்துைரத்துள்ளது ஆறுதல் அளிக்கிறது.
இந்த

அரசு

ெபாறுப்ேபற்றதில்

இருந்து

இதுவைர

190-க்கும்

ேமற்பட்ட அவதூறு வழக்குகைளத் ெதாடுத்திருக்கிறது. ஆக்கபூவமான
விமசனங்கைள

ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய

சகிப்பத்தன்ைம

அதிமுக

அரசுக்குத் துளியும் இல்ைல என்பதன் ெவளிப்பாேட இது. ஆட்சியின்
ெசயலற்ற

தன்ைமையயும்

விமசிக்கும்

ேதால்விையயும்

தைலவகைளயும்

மைறப்பதற்காகவும்,

பத்திrைககைளயும்

அைலக்கழித்து

அச்சுறுத்தவுேம அவதூறு வழக்கு எனும் ஆயுதத்ைத அதிமுக அரசு
பயன்படுத்தி

வருகிறது.

அவதூறு

வழக்குகைளத்

ெதாடுப்பதில்

முதலிடத்துக்கு வந்திருப்பது தமிழகத்துக்குப் ெபருைம அல்ல. உயrய
ஜனநாயகப் பாரம்பrயம் மிக்க தமிழ்நாட்டுக்கு இழுக்கு.
அருவருக்கத்தக்க

நாலாந்தர

நைடயில்

விமசித்துவிட்டு,

ஆட்சியாளகளிடம் சரணைடந்தவுடேன துதிபாடிகள் மீ தான வழக்குகைள
வாபஸ்

ெபறப்பட்டுள்ளதன்

அவதூறு

வழக்குகள்

மூலம்,

அரசியல்

ேபாடப்படுகின்றன

காரணங்களுக்காகேவ

ஏற்ெகனேவ

அம்பலமாகி

இருக்கிறது.
அரசின்
விமசிப்பது,
உள்ள

தவறுகைளயும்

ஜனநாயகத்தில்

அடிப்பைடக்

அவதூறாகவும்

கடைம.

ராஜதுேராகச்

ேதால்விகைளயும்

எதிக்கட்சிகளுக்கும்
நியாயமான

சுட்டிக்காட்டி

ஊடகங்களுக்கும்

விமசனங்கைளக்

ெசயலாகவும்

பாக்கும்

கூட

பாைவக்

ேகாளாறில் இருந்து மீ ண்டு, நிலுைவயில் உள்ள அைனத்து அவதூறு
வழக்குகைளயும்

ைகவிட

தமிழக

அரசு

முன்வர

ேவண்டும்.

உச்ச

நதிமன்றத்தின் கண்டனத்தில் இருந்தும், மக்கள் மன்றத்தின் ேகாபத்தில்
இருந்தும் தப்பித்துக் ெகாள்ள அதிமுக அரசுக்கு இைதத்தவிர ேவறு
வழியில்ைல.
***

