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20:22 13 ெசப்ெடம்பர ்2021

�த்�க்�� �ப்பாக்� ��: "காரப்்பேரட் நி�வனங்கள் ஆ�க்கம் ெச�த்தலாமா?" - ஸ்ெடரை்லட்
வழக்�ல் உயர ்நீ�மன்ற நீ�ப�கள் காட்டம்

�த்�க்�� ஸ்ெடரை்லட ்ஆைலக்� எ�ரான ேபாராடட்த்�ல் 13 ேபர ்ெகால்லப்படட் சம்பவத்�க்�
ெசன்ைன உயர ்நீ�மன்றம் கண்டனம் ெதரி�த்�ள்ள�.

`காரப்்பேரட ்நி�வனங்கள் அரசாங்கத்�ல் ஆ�க்கம் ெச�த்தக் �டா�' என�ம் நீ�ப�கள்
ெதரி�த்தனர.்

�த்�க்�� மாவடட்த்�ல் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்�, ஸ்ெடரை்லட ்ஆைலைய �ட வ���த்�
ெபா�மக்கள் ேபாராடட்த்�ல் இறங்�னர.் இதற்� எ�ராக காவல்�ைற நடத்�ய �ப்பாக்�ச ்�ட�்ல் 13
ேபர ்உ�ரிழந்தனர.் �ப்பாக்�ச ்�� நடத்தப்படட் �த�ம் ப�யாேனாரின்
�ைகப்படங்க�ம்ெவளியா� நா� ��வ�ம் பலத்த அ�ரவ்ைலகைள ஏற்ப�த்�ய�. `இப்ப�ெயா�
�ப்பாக்�ச ்�ட�்க்� உத்தர�டட்� யார?்' என்ற ேகள்�க�ம் எ�ந்தன.

�ப்பாக்� �� சம்பவம் ெதாடரப்ாக ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் தாமாக �ன்வந்� இந்த
வழக்ைக �சாரைணக்� எ�த்த�. இ�ல் மனித உரிைம ஆைணயத்�ன் �லனாய்�ப் �ரி� அளித்த
அ�க்ைக�ன் வழக்ைக ��த்� ைவத்� உத்தர� ெவளியான�. இந்த உத்தரைவ எ�ரத்்� ம�ைரைய
ைமயமாகக்ெகாண்� ெசயல்ப�ம் `மக்கள் கண்காணிப்பகம்' அைமப்�ன் ெஹன்� �ேபன் ெசன்ைன
உயர ்நீ�மன்றத்�ல் வழக்� ெதாடரந்்தார.்

இ�ல், `ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் இந்த வழக்ைக �ண்�ம் �சாரிக்க நீ�மன்றம் உத்தர�ட
ேவண்�ம்' என்ற ேகாரிக்ைகைய அவர ்�ன்ைவத்தார.் இந்த வழக்� ெசன்ைன உயர ்நீ�மன்றத்�ல்
தைலைம நீ�ப� சஞ்�ப் பானர�்,

நீ�ப� �வஞானம் அமர�்ல் இன்� �சாரைணக்� வந்த�. அப்ேபா�ம�தாரர ்தரப்�ல் வா�டட்
வழக்க�ஞர,் `��டப்படட் அ�க்ைகைய ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் தாக்கல் ெசய்�ள்ள�.
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அைத ெவளி��வ� ��த்� �ைர�ல் ��� ெசய்யப்ப�ம்' எனக் ���ள்ள�. `��டப்படட் அந்த
அ�க்ைகைய ெவளி��வதற்� நீ�மன்றம் உத்தர�ட ேவண்�ம்' என ெதரி�த்தார.்

இதன்�ற� மனித உரிைம ஆைணயத்�ன் அ�க்ைகைய நீ�ப�கள் ஆய்� ெசய்தனர.் இந்த
அ�க்ைக�ன் நகைல த�ழ்நா� அர�ன் தைலைம வழக்க�ஞர ்மற்�ம் மத்�ய அர�ன் ெசா��டட்ர்
ெஜனர�க்�ம் வழங்�மா� உத்தர�டட்னர.்

ெதாடரந்்� �ப்பாக்�ச ்�ட�்ல் உ�ரிழந்தவரக்�க்�க்��தல் இழப்�� வழங்க�ம் ேபாராடட்த்�ல்
ஈ�படட்வரக்ள் �தான வழக்�கைளக் ைக�ட�ம் த�ழ்நா� அர�ன் தைலைமச ்ெசயலாளர ்மற்�ம்
காவல்�ைற தைலவ�க்� ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் பரிந்�ைரகைள வழங்��ள்ளதாக
ெதரி�த்தனர.்

�ன்னர,் `�ப்பாக்�ச ்�� சம்பவம் ஜனநாயகத்�ன் �� ��ந்த வ�' எனக் ��ப்�டட் நீ�ப�கள், `
காரப்்பேரட ்நி�வனங்கள் அரசாங்கத்�ல் இந்தள� ஆ�க்கம் ெச�த்தக் �டா� என�ம்
அவரக்�க்காக இப்ப�ப்படட் �ப்பாக்�ச ்��கைள மக்கள் �� நடத்தக் �டா�, இப்ப�ெயா�
சம்பவம் �ண்�ம் நடக்கக் �டா�' என�ம் க�த்� ெதரி�த்தனர.் ேம�ம், `இந்த அ�க்ைகைய
ெபா�ெவளி�ல் ைவக்கக் �டா�' என�ம் அ���த்�னர.்

���ல், `�ப்பாக்�ச ்�ட�்ல் உ�ரிழந்தவரக்ள் மற்�ம் பலத்த காயம் அைடந்தவரக்�க்� ��தல்
இழப்�� வழங்கப்ப�வைத பரி��க்க ேவண்�ம்' எனக் ��ப்�ட�், மனித உரிைம ஆைணயத்�ன்
�லனாய்� �சாரைண �ரி�ன் அ�க்ைகைய தாக்கல் ெசய்ய�ம் உத்தர�டட்னர.்


