கேள்வி கேட்டால் கேசத்துக ாேமா?
சிறுபான்மையினருக்கும் பட்டியலினத்தவருக்கும் எதிரான வன்முமைமயத் தடுத்து நிறுத்துைாறு
பிரதைர் மைாடிக்குக் கடிதம் எழுதியதற்காக இயக்குநர் ைணிரத்னம் உள்ளிட்ட 49 மபர் மீது
பீகாமரச் மேர்ந்த சுதிர்குைார் ஓஜா என்பவர் ததாடர்ந்த வழக்கில் அவர்கள் மீது மதேத்துமராக
வழக்குப் பதியுைாறு பீகார் நீதிைன்ைம் காவல்துமைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த வார ஆனந்த
விகடன் இதழில் இதுகுறித்து அழுத்தைாகப் பதிவு தேய்ய மவண்டும் என விகடன் ஆசிரியர் குழு
தீர்ைானித்தது. அதற்மகற்ப, அச்சு இதழில் தமையங்கம், அட்மடப்படம், பிரபைங்களின்
கருத்துகளுடன் கூடிய கட்டுமர என கருத்து சுதந்திரத்துக்கு ஆதரவான தன் நிமைப்பாட்மட
எடுத்திருக்கிைது. இத்தமகய சூழலில் , மநற்று ( 09.10.2019) ைாமை பீகார் காவல்துமை, இந்த
வழக்கில் மபாதிய முகாந்திரம் இல்மை எனக்கூறி இந்த வழக்மக முடித்துக்தகாள்வதாக
அறிவித்து இருக்கிைது. கருத்துச்சுதந்திரத்மதக் காப்பதில் ஆனந்த விகடன் எப்மபாதும் ததாடர்ந்து
உறுதியுடன் இருக்கும்.
உைகில் பை கடிதங்கள் வரைாற்றில் இடம்தபற்றிருக்கின்ைன. கார்ல் ைார்க்ஸ் தன் காதல் ைமனவி
தஜன்னிக்கு எழுதிய கடிதம், மநரு தன் ைகள் இந்திரா காந்திக்கு எழுதிய கடிதம், அண்ணா தன்
தம்பிக்கு

எழுதிய

கடிதங்கள்

என்று

எத்தமனமயா

கடிதங்கள்

காைங்கடந்தும்

நிமனவுகூரப்படுகின்ைன. இப்மபாதும் ஒரு கடிதம் வரைாற்றில் இடம்தபற்றிருக்கிைது. எழுதியது
49 மபர். எழுதப்பட்டது ஒமர ஒருவருக்கு. அவர்தான் மைாடி.
‘’அமைதிமய விரும்பும் இந்தியர் என்பதில் தபருமையமடயும் நாங்கள், ேமீபகாைைாக நம்
நாட்டில் நமடதபற்றுவரும் துயரைான ேம்பவங்கமைக் கண்டு கவமையமடகிமைாம்.

இந்திய அரசியைமைப்புச் ேட்டம் நைது நாட்மட ைதச்ோர்பற்ை, மோேலிே, ஜனநாயக நாடு என்றும்
எல்ைா ைதத்தினரும், இனத்தவரும், ஜாதியினரும், பாலினத்தவரும் ேைைானவர்கள் என்மை
குறிப்பிடுகிைது. அரசியல் ோேனம் வழங்கியிருக்கும் இந்த உரிமைமய உறுதிப்படுத்திக்
தகாள்ளும் விதைாக சிை விஷயங்கமை தங்கள் முன்பு ேைர்ப்பிக்கிமைாம்.

பட்டியலினத்தவர் ைற்றும் சிறுபான்மையினர் மீது நடத்தப்படும் தகாமைதவறித்தாக்குல்கள்
உடனடியாக நிறுத்தப்பட மவண்டும். மதசியக் குற்ை ஆவண காப்பகம் அளித்திருக்கும்
அறிக்மகயின்படி 2016-ம் ஆண்டில் பட்டியலின ைக்களுக்கு எதிராக 840-க்கும் மைற்பட்ட
வன்முமைத் தாக்குதல்கள் நடந்திருக்கின்ைன.
அமதமபாை ைத அடிப்பமடயில் 254 குற்ைங்கள் பதிவாகியிருக்கின்ைன. 2009 முதல், 2018
ஆண்டுவமர நமடதபற்றிருக்கும் இந்த வன்முமைகளில் 91 மபர் தகால்ைப்பட்டிருக்கிைார்கள்.
579 மபர் காயைமடந்திருக்கிைார்கள். இதில் தபரும்பாைானவர்கள் சிறுபான்மையினர். இதில் 90
ேதவிகிதக் குற்ைங்கள் தாங்கள் பதவிமயற்ைபிைகு நடந்திருக்கிைது.
பிரதைர் அவர்கமை, இந்த தகாமைதவறித்தாக்குதல்கமை கண்டித்து நீங்கள் நாடாளுைன்ைத்தில்
மபசியிருக்கிறீர்கள். ஆனால், அது மபாதாது. இதுமபான்ை குற்ைச் தேயல்களில் ஈடுபடுகிைவர்கள்
பிமணயில் தப்பி தவளிவரமுடியாத அைவுக்கு கடுமையாகவும் விமரவாகவும் நடவடிக்மக
மதமவ. தகாமைக் குற்ைவாளிகளுக்கு தகாடுக்கும் அமத தண்டமனமயத்தான் கும்பல்
தகாமைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும் தகாடுக்க மவண்டும். பிரதைர் என்ை முமையில் இந்த
அநீதிகளுக்கு எல்ைாம், நீங்கள் முற்றுப்புள்ளி மவக்க மவண்டும்.
ைாற்றுக்கருத்து இல்ைாைல் ஜனநாயகம் இல்மை. நைது அரசியல் ோேனத்தின் 19வது பிரிவு நம்
ஒவ்தவாருவருக்கும் கருத்துச் சுதந்திரத்மத வழங்கியிருக்கிைது. அரோங்கத்தின் தேயல்பாடுகமை
ஒருவர் எதிர்க்கிைார் என்பதற்காக அவமரத் மதே விமராதி என்மைா நகர்ப்புை நக்ேல் என்மைா
முத்திமர குத்தக்கூடாது. ஆளும் கட்சிமய விைர்சிப்பது என்பது மதேத்மத விைர்சிப்பது ஆகாது.
ைாற்றுக்கருத்துக்கு

இடைளிக்கும்

சுதந்திரைான

சூழல்தான்

ஜனநாயகம்

வலிமைதபை

வழிவகுக்கும்.’’

இமவதான் அந்தக் கடிதத்தில் இருந்த வரிகள். இதுதான் மதேத்துமராகம் என்று பீகார் நீதிைன்ைத்தால்
அமடயாைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது. அடூர் மகாபாைகிருஷ்ணன், ஷியாம் தபனகல், ைணிரத்னம்,
அனுராக் காஷ்யப், ராைச்ேந்திர குஹா, நடிமககள் அபர்ணா தேன், மரவதி உள்ளிட்ட 49 மபர் இப்மபாது
மதேத்துமராகி ஆகியிருக்கிைார்கள்.

ைக்கைால் மதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதைருக்கு ைக்களின் பிரச்மனகள் குறித்து கடிதம்
எழுதுவது மதேத்துமராகைா? மதேம் அமனவருக்கும் ேைைானது, மதேத்தில் வசிக்கும் அமனத்துப்
பிரிவுகமைச் மேர்ந்த ைக்களுக்கும் ேைைான உரிமைகளும் ேைைான பாதுகாப்பும் உறுதி
தேய்யப்பட மவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவது மதேத்துமராகைா? ‘ைதத்தின் தபயராலும்
கடவுளின் தபயராலும் ோதியின் தபயராலும் நிகழ்த்தப்படும் தகாமைகள் ைனித ைாண்புக்கு
எதிரானமவ’

என்று

தோல்வது

மதேத்துமராகைா?

‘மதேம்

என்பது

தவறுைமன

எல்மைக்மகாடுகைால் வமரயறுக்கப்பட்ட நிைப்பரப்பு அல்ை; இணக்கத்துடன் வாழக்கூடிய
ைக்கமை மதேம்’ என்று வலியுறுத்துவது மதேத்துமராகைா?
‘மகள்வி மகட்டால் மதேத்துமராகைா?’ என்ை மகள்விமய எழுப்புமவாம். இந்தக் மகள்வி
இந்தியாவில் வாழும் ைனச்ோட்சியுள்ை ஒவ்தவாருவரின் மகள்வியாக ைாைமவண்டும். அது
நீதித்துமை ைற்றும் அரசின் காதுகளில் எதிதராலிக்க மவண்டும்.

மனிே உரிமமேள் சசயற்பாட்டாளர்
கப ாசிரியர் அ.மார்க்ஸ்
“ைாட்டிமைச்சி மவத்திருந்ததாகச் தோல்லி, கும்பைாகச் மேர்ந்து ைனிதர்கமை அடித்துக் தகாமை
தேய்கிைார்கள். அதுமபான்ை தகாடூரச்தேயல்கள் தபாது அமைதிக்குக் குந்தகம் விமைவிப்பமவ.
அமவ, கண்டிக்கப்படமவண்டிய ைனித உரிமை மீைல்கள். அவற்மைத் தடுப்பதற்கு ேட்டம்
இயற்ை

மவண்டும்

என்று

பிரதைருக்கு

இந்த

நாட்டின்

ைதிப்புமிக்க

கமைஞர்களும்,

எழுத்தாைர்களும் கடிதம் எழுதினார்கள்.

பிரதைருக்கு அப்படிக் கடிதம் எழுதியது குற்ைம் என்று ஒரு வழக்கறிஞர் நீதிைன்ைத்தில் வழக்கு
ததாடர்ந்தார். அமத விோரித்த நீதிைன்ைம் 49 மபர்மீதும் மதேத்துமராக வழக்கு பதிவுதேய்யுைாறு
காவல்துமைக்கு உத்தர விட்டுள்ைது. இந்த நிமை ததாடர்ந்தால், இந்தியாவில் எந்த அடிப்பமட
உரிமையும் இல்ைாைற்மபாய்விடும்”

மக்ேள் ேண்ோணிப்பேத்தின் நிர்வாே இயக்குநர் சென்றி டிகபன்
“ ‘இந்தியாவில் தகாடூரைான ைனித உரிமை மீைல்கள் நடக்கின்ைன. அமதத் தடுத்துநிறுத்துங்கள்’
என்று புகழ்தபற்ை எழுத்தாைர்களும் சிந்தமனயாைர்களும் திமரப்படக் கமைஞர்களும்
பிரதைருக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். அந்த வமகயில் அவர்கள் தங்கள் கடமைமயத்தான்
தேய்தார்கள். அதற்காக அவர்கள்மீது மதேத்துமராக வழக்கு பாய்கிைது. அப்படிதயன்ைால், இந்த
நாட்டில் மபச்சுரிமைக்கு இடமில்மை என்பதற்கான ேமிக்மகமய இந்த ஆட்சி தகாடுத்துவிட்டது
என்று அர்த்தம்.

மதேத்துமராகப் பிரிமவ நம் அரசியல் ேட்டத்திலிருந்து நீக்க மவண்டும் என்கிை மகாரிக்மக
தீவிரைாக மவக்கப்பட்டுவரும் சூழலில், புகழ்தபற்ை கமைஞர்கள் ைற்றும் எழுத்தாைர்கள்மீது
மதேத்துமராக

வழக்குப்

பதிவுதேய்ய

நீதிைன்ைம்

உத்தரவிட்டிருப்பது

கண்டிக்கத்தக்கது.

மதேத்துமராகச் ேட்டத்மதக் காவல்துமை பயன்படுத்துவதற்கும் மதேத்துமராக வழக்மகப்
பதிவுதேய்யுைாறு காவல்துமைக்கு நீதிைன்ைம் உத்தரவிடு வதற்கும் நிமைய வித்தியாேம் உள்ைது.
அந்தப் புகார் ைனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை விஷயம் மதேத் துமராகச் ேட்டத்தின் கீழ் வருைா,
வராதா என்பது அந்த நீதிபதிக்கு நிச்ேயம் ததரியும். எனமவ, அந்த ைனுமவ நீதிைன்ைம் உடமன
நிராகரித்திருக்க மவண்டும். ைாைாக, மதேத்துமராக வழக்மகப் பதிவுதேய்யுைாறு நீதிைன்ைம்
ஆமணயிட்டுள்ைது. நீதிைன்ைத்தின் நடவடிக்மக கடும் கண்ட னத்துக்குரியது.
இந்த 49 மபமரயும் தவறும் கமைஞர்கைாகமவா, எழுத்தாைர்க ைாகமவா ைட்டும் நான் பார்க்க
வில்மை.

அவர்கள் தாங்கள் தேய்கிை ததாழிலில் ைனித உரிமைகமைத் தூக்கிப்பிடிக்கிைவர்கள். அவர்கள்,
அரோல் பாதுகாக்கப்படமவண்டிய ைனித உரிமைக் காப்பாைர்கள். ஆனால், அவர்கள்மீது
மதேத்துமராக வழக்கு பதிவுதேய்யப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிைது.
இந்த மநரத்தில், ைனித உரிமை கமைப் பாதுகாப்பமதமய முழுமநரக் கடமையாகக் தகாண்ட
மதசிய ைனித உரிமைகள்ஆமணயம், இமத தைௌனைாக மவடிக்மக பார்த்துக்தகாண்டிருப்பது,
தவட்கத்துக்குரிய தேயல்”
விடுேமைச் சிறுத்மேேள் ேட்சியின் சபாதுச்சசயைாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான
விக்குமார்.
“கீழமை நீதிைன்ைம் வழங்கிய இந்த உத்தரவானது, நீதித்துமைமீதான நம்பகத்தன்மைமயமய
மகள்விக்கு உள்ைாக்குகிைது. இந்திய ஜனநாயகத்தின் நான்கு தூண்களும் ேைம் என்று
தோன்னாலும், நீதித்துமைக்குத்தான்
பிரதிநிதிகைால்

கூடுதல் அதிகாரம் உள்ைது. ஏதனன்ைால், ைக்கள்

நிமைமவற்ைப்படுகிை

நீதித்துமைக்குத்தான்

உள்ைது.

இந்தியக்

ேட்டத்மதத்
குடிைக்களின்

நமடமுமைப்படுத்தும்

அதிகாரம்

கமடசிப்புகலிடைாக

நீதித்துமை

இருக்கிைது. அந்த நீதித்துமைமய இப்படி நடந்து தகாண்டால் நாட்டின் குடிைக்கள் எங்மக
மபாவார்கள்?

தவறுப்புப் பிரோரத்துக்கு நீதித்துமைமயப் பயன்படுத்து வதற்கான முயற்சி நடக்கிைது. கீழமை
நீதிைன்ைங்கள் மூைம் எந்த ஊரிலும் யார்மீது மவண்டுைானாலும் வழக்குப் பதிவுதேய்ய
முடியுதைன்ைால், அது மிகவும் ஆபத்தானது. வழக்கைாக, காவல்துமையில் வழக்கு பதிவு
தேய்யப்பட்டு, அது நீதிைன்ைத்துக்குச் தேல்லும். ஆனால் இப்மபாது, நீதித்துமையிடம் மபாய் ஒரு

புகார் ைனுமவ அளித்து, வழக்குப் பதிவுதேய்யுைாறு காவல்துமைக்கு நீதிைன்ைம் உத்தரவிடும்
மபாக்கு வந்துள்ைது.
ஆட்சியாைர்கள்

தங்கள்

விருப்பத்துக்குக்

காவல்துமைமயப்

பயன்படுத்துவமதப்மபாை,

இப்மபாது நீதித்துமைமயப் பயன்படுத்த முயற்சி தேய்கிைார்கள். காவல்துமை அத்துமீறும்மபாது
நீதிைன்ைம் தமையிட்டு அமதத் தடுக்க முடியும். நீதிைன்ைம் அத்துமீறினால், காவல்துமையால்
அமதத் தடுக்க முடியாது.
கீழமை நீதிைன்ைங்களுக்கான நீதிபதிகள் நியைனம் என்பது மபாட்டித்மதர்வு அடிப்பமடயில்
நடக்கிைது. அமதத்தாண்டி, இந்த நியைனத்துக்கு மவறுசிை முமை கமைக் தகாண்டுவர
மவண்டும். கீழமை நீதிைன்ை நீதிபதி, ைாவட்ட நீதிபதி ஆகிமயாரின் மதர்வு ைற்றும் பணி
நியைனங்கள்

இன்னும்

கவனைாக

மைற்தகாள்ைப்பட

மவண்டும்.

நீதித்துமைமீதான

நம்பிக்மகமயக் குமைப்பதற்கு இடம்தகாடுக்கக் கூடாது. உயர் நீதிைன்ைமும், உச்ே நீதிைன்ைமும்
இமதக் கவனத்தில் தகாள்ை மவண்டும். உச்ே நீதிைன்ைம் தாைாக முன்வந்து 49 மபர்மீதான இந்த
வழக்மக ரத்து தேய்யைாம். ஆனால், தேய்வார்கைா என்று ததரியவில்மை”
சசன்மன உயர் நீதிமன்ற ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி அரிப ந்ோமன்.
“உங்கள் ஆட்சி ேரியில்மை என்று பிரதைமர மநாக்கிச் தோல்வதற்கு யாருக்கும் உரிமை உண்டு.
ஆனால், இவர்கள் எழுதிய கடிதத்தில் அப்படிக்கூட எதுவும் தோல்ைப்படவில்மை.

‘கும்பல்

தகாமைகள்

நடக்கின்ைன.

அமதத்

தடுத்துநிறுத்துங்கள்’

என்றுதான்

தோல்லியிருக்கிைார்கள். அது குற்ைம் ஆகாது. எனமவ, அந்தப் புகார் ைனுமவ ைாஜிஸ்திமரட்
நிராகரித்திருக்க மவண்டும். எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவுதேய்ய அவர் உத்தரவிட்டது மிகவும் தவைானது.

இதில் முக்கியைாகப் பார்க்கமவண்டியது, அந்தப் புகார் ைனுமவ அளித்த நபமரத்தான். அவர்
யார்,

அவரின்

அரசியல்

பின்னணி

என்ன,

எதற்காக

அவர்

புகார்

ைனு

அளித்தார்

என்பமததயல்ைாம் ஆராய மவண்டும்”
பா.ஜ.ே-வின் மாநிைப் சபாருளாளர் எஸ்.ஆர்.கசேர்.
“பீகார் ைாநிைத்தில் சுதிர் குைார் ஓஜா என்கிை ஒரு வழக்கறிஞர் நீதிைன்ைத்தில் புகார் ைனு
அளித்துள்ைார். அவர் அளித்த புகாமர விோரித்த நீதிைன்ைம், வழக்குப் பதிவு தேய்ய ஆமண
பிைப்பித்துள்ைது. இதில், பிரதைர் மைாடி எங்மக வருகிைார்? இதற்கும் ைத்திய அரசுக்கும் என்ன
ேம்பந்தம்? ஆனால், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் உட்பட பைரும் பிரதைர் மைாடி மீதும், பா.ஜ.க மீதும்
பாய்கிைார்கள். புகார் அளித்த அந்த வழக்கறிஞர் யார், உத்தரவு பிைப்பித்த நீதிபதி யார் என்பது
பற்றிதயல்ைாம் இவர்கள் வாய்திைக்கவில்மை.

வழக்குப் பதிவுதேய்யப்பட்டது பீகார் ைாநிைத்தில். அங்கு நமடதபறும் கூட்டணி ஆட்சியில்
பா.ஜ.க

இடம்தபற்றிருந்தமபாதிலும்,

தேயல்பட்டுவருகிைது.

அங்கு

ஓர்

முதல்வர்

எதிர்க்கட்சி

மபாைத்தான்

நிதிஷ்குைார்

பா.ஜ.க

மவத்ததுதான்

அங்கு
ேட்டம்.

அப்படியிருக்கும்மபாது, பா.ஜ.க எப்படி அங்கு நீதிைன்ைத்தில் அதிகாரம் தேலுத்த முடியும்?
ஆகமவ, இந்த விவகாரத்தில் தவைாகப் பிரோரம் தேய்பவர்கள்மீது கடும் நடவடிக்மக எடுக்க
மவண்டும்”
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