கண்ணகி - முருககசன் ஆணவக்ககொலை: ``அன்று நொங்கள்
தலையிடவில்லைகென்றொல்..!" - திருமொவளவன் கொட்டம்

``அதிகொரத்தில் இருப்பவர்கள், சொதிெவொதிகளின் வொக்குவங்கிக்கு அச்சப்பட்டு, அலவ தங்களுக்கு எதிரொகப் கபொய்விடுகமொ என்ற
பெத்தொல் இந்த ஆணவக்ககொலைகலளத் தடுப்பதற்குச் சட்டங்கலளக் ககொண்டுவரத் தெங்குகிறொர்கள்" - திருமொவளவன்.

கடலூர் மாவட்டம், கண்ணகி - முருககசன் ஆணவக்ககாலை வழக்கில் 18 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு
13 கேர் குற்றவாளிகள் என்று எஸ்.சி., எஸ்.டி சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த மாதம் அதிரடி
தீர்ப்ேளித்திருந்தது. அலதத் கதாடர்ந்து, முருககசனின் கேற்கறார் தாக்கப்ேட்ட சம்ேவம்
ேரேரப்லேக் கூட்டியிருந்தது. இந்த நிலையில், 'சாதிய ஆணவப் ேடுககாலைகளுக்கு எதிரான கோது
உலரயாடல் நிகழ்ச்சி' 30.10.2021 அன்று விழுப்புரத்தில் நலடகேற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில்
கைந்துககாண்டு கேசிய விடுதலைச் சிறுத்லதகள் கட்சியின் தலைவர் கதால்.திருமாவளவன், ``இந்த
அமர்வின் முக்கிய கநாக்கம், ஆணவப்ேடுககாலைலயத் தடுப்ேதற்கு என ஒரு சட்டத்லதக்
ககாண்டுவர கவண்டும். மாநிை அரகச அந்தச் சட்டத்லத இயற்ற கவண்டும்.

அப்ேடி ஒரு சட்டத்லத இயற்றுவதற்கான அதிகாரம் மாநிை அரசுக்கும் உள்ளது. இந்திய ஒன்றிய
அரசும், மாநிை அரசுகளும் இப்ேடிப்ேட்ட சட்டங்கலள இயற்ற கவண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம்
ேை வழக்குகளில் தீர்ப்புகலள வழங்கியிருக்கிறது. தமிழக உயர் நீதிமன்றமும் அப்ேடிப்ேட்ட
வழிகாட்டுதல்கலள வழங்கியிருக்கிறது. ஆனாலும், ராஜஸ்தான் மாநிைத்லதத் தவிர்த்து, கவறு
எங்கும் இதுவலர ஆணவக்ககாலைகலள தடுப்ேதற்கு என்று சட்டங்கள் இயற்றப்ேடவில்லை.
ஒன்றிய அரசு அப்ேடிச் சட்டத்லத இயற்றப்கோவதாக கூறிக்ககாண்டு நாடகத்லத
நடத்திக்ககாண்டிருக்கிறது.

கண்ணகி - முருககசன்
ஏற்ககனகவ ஆட்சி கசய்த காங்கிரஸ் அரசாக இருந்தாலும் சரி, தற்கோது ஆளும் பி.கஜ.பி
தலைலமயிைான அரசாக இருந்தாலும் சரி... சாதி, மதங்களின் கேயரால் ககாடூரமான முலறயில்
அரங்ககற்றப்ேடுகிற சாதியப் ேடுககாலைகலளத் தடுப்ேதற்கான சட்டங்கலளக்
ககாண்டுவருவதற்கு எவ்வித முலனப்பும் காட்டவில்லை. அதுதான் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.
ஒன்றிய அரசு விரும்பினால், அவசர சட்டங்கலளக் ககாண்டுவந்து நாடாளுமன்ற அலவகளில்
ஒப்புதல் கேற்றுக்ககாள்வார்கள். எதிர்க்கட்சிகள் அலத எதிர்த்தாலும் தங்களின்
கேரும்ோன்லமலயப் ேயன்ேடுத்தி நிலறகவற்றிக்ககாள்வார்கள். சிஏஏ திருத்தச் சட்டம், முத்தைாக்
கோன்ற ேை சட்டங்கலள இதற்கு உதாரணமாகக் கூறைாம்.
கடந்த அதிமுக ஆட்சியில், தமிழகத்தில் நலடகேறும் ஆணவப் ேடுககாலைகள் குறித்த
விவரங்கலளத் தர கவண்டும் என்று ககட்டகோது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இவர்கள் கசான்ன ேதில்,
"தமிழகத்தில் அப்ேடி எந்த ஆணவக்ககாலையும் நடக்கவில்லை. அங்ககான்றும் இங்ககான்றுமாக
ஒரு சிைர் தற்ககாலை கசய்துககாள்கிறார்கள். சாதி அல்ைது மத மறுப்புத் திருமணங்கள்
நடக்கும்கோது தற்ககாலைகள்தான் நிகழ்கின்றன அல்ைது சந்கதகத்துக்கு இடமான வழக்கு ேதிவு
கசய்யும் வலகயிைான மரணங்கள் மட்டுகமதான் நிகழ்கின்றன" என்று அன்லறய துலண
முதைலமச்சர் ேன்னீர்கசல்வம் அறிக்லக தந்தலத அறிகவாம். தமிழகத்தில் நடக்கும் ககாடூரமான
ஆணவப் ேடுககாலைகலள மூடி மலறப்ேதற்கு ஏன் இவர்கள் முயல்கிறார்கள்... ஏன் அலதத்
தடுப்ேதற்குச் சட்டங்கலள ககாண்டு வரவில்லை... யார் தடுக்கிறார்கள்... ஏன் இவர்கள்
தயங்குகிறார்கள் என்ேதுதான் ககள்வி. ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்ேவர்கள், சாதியவாதிகளின்
வாக்குவங்கிக்கு அச்சப்ேட்டு, தங்களுக்கு எதிராகப் கோய்விடுகமா என்ற ேயத்துக்கு உள்ளாகி இந்த
ஆணவக்ககாலைகலளத் தடுப்ேதற்கு என்று சட்டங்கலளக் ககாண்டுவரத் தயங்குகிறார்கள்.
இப்ேடி ஒரு சூழலில்தான் கண்ணகி - முருககசன் ஆணவப் ேடுககாலை கதாடர்ோக தீர்ப்பு
கவளியாகியது. ஆணவப் ேடுககாலைக்கு எதிராகச் சட்டம் கவண்டும் என்று அலனத்துத் தரப்பு
ஜனநாயக சக்திகளும், மனித உரிலம ஆர்வைர்களும் ஒன்றிலணந்து குரகைழுப்ே கவண்டும்.

'தமிழக அரகச அலத நிலறகவற்று' என்று உரக்கச் கசால்ைகவண்டிய கநரம் இது. 'கமாடி அரகச
அதற்கான சட்டத்லத ககாண்டுவா..! சாதி, மத மறுப்பு திருமணம் கசய்ேவர்களுக்கும் அந்த
வழக்குகலள நடத்தும் காவல்துலற, நீதிமன்ற ஊழியர்கள், சமூக ஆர்வைர்களுக்கும் ோதுகாப்பு
வழங்கு' என்ற ககாரிக்லககள் அடங்கிய விவாதங்கள்தான் தற்கோது கதாடங்கியிருக்க கவண்டும்.
ஆனால், இங்கு ஒருசிைரின் தனிப்ேட்ட அணுகுமுலறயின் காரணமாக கண்ணகி - முருககசன்
வழக்கின் தீர்ப்லேப் ேற்றி யாரும் கேசகவ முடியாத ஒரு நிலை, ஒரு கதக்கம், ஒரு தயக்கம்
ஏற்ேட்டுவிட்டது.
மக்கள் கண்கொணிப்பகமும், இலளஞர்களுக்கொன சமூக விழிப்புணர்வு லமெமும் இலணந்து அந்தத்
கதக்கத்லத உலடத்துப் கபசுகவொம் என்று அலைப்பு விடுத்ததன் கபரில்தொன் இன்று இந்த நிகழ்ச்சி
நடந்துவருகிறது. இந்த ஆணவக்ககாலைகள்... உண்லமயாககவ அறியாலமயால், மூடத்தனத்தால்
வந்தலவதான். சாதிவிட்டு சாதி திருமணம் கசய்வலதத் தடுக்க கவண்டும். அவர்கலளப் ேடுககாலை
கசய்ய கவண்டும். தருமபுரிலய எரித்ததுகோை எரிக்க கவண்டும். என்ேகதல்ைாம் சாதிமீதுள்ள
ோசத்தால் நடப்ேதல்ை... தலித் Vs தலித் அல்ைாதவர் எனப் பிரிக்க கவண்டும் என்ற யுக்திதான் இது.
அதன் மூைமாக அவர்களால் ஓட்டுகலளப் பிரித்துக்ககாள்ள முடியும்.

தலித் சமூகத்துக்கு எதிரான கவறுப்லே விலதத்து, பிற சாதி மக்கலள சாதி அடிப்ேலடயிகைகய
ஒருங்கிலணத்து அரசியல் ஆதாயம் கதட கவண்டும் என்ற சுயநைம். அதுதான் கசாஷியல்
இன்ஜினீயரிங்.

தருமபுரித் கதாகுதியில் தன் பிள்லளலய கவற்றிகேறச் கசய்ய கவண்டுகமன்றால், தன் சமூக
வாக்குகளுடன் கசர்த்து, பிற சமூகத்தின் ஓட்டுகளும் கவண்டும் என்ேதற்காக இப்ேடியான ஓர்
அரசியல் கசய்து அன்று ஓட்லட வாங்கினார்கள். அதுதான் கசாஷியல் இன்ஜினீயரிங். அடுத்த
கதர்தலில் அது எடுேடவில்லை. 'திவ்யா-இளவரசன் திருமணத்தில் இந்த வன்முலற நடக்கவில்லை,
நம்மால் ஆதாயம் கதடிக் ககாள்கிறார்கள்' என்று மக்கள் புரிந்துககாண்டார்கள்.

நான் அரசியலுக்கு வந்த காைம் முதல் ோர்க்கிகறன். ோஜக தமிழகத்தில் காலூன்ற ேடாத
ோடுேடுகிறது. சமூகநீதி சிந்தலனயாளர்கள் இங்கு அதிகம் உள்ளனர். அதனால்தான் இங்கு ோஜகவின் திட்டம் எடுேடவில்லை. அதிமுக-லவ லவத்து நான்கு இடங்கலளப் பிடித்துவிட்டார்கள்.
அதிமுக-லவகய அழிக்கப் ோர்த்தார்கள். ோம்பின் வாயில் தவலளலயப்கோை இன்றும் ோஜக
பிடியில் அதிமுக சிக்கியிருக்கிறது. ோமக-விலிருந்து பிரிந்து ேைர் ோஜக கநாக்கிச்
கசன்றுககாண்டிருக்கிறார்கள். கூட்டணிக் கட்சிகலள 'சுவாகா' கசய்வதுதான் ோஜக-வின் தந்திரம்.
விசிக மட்டும் இல்ைாமல் இருந்திருந்தால், ோஜக இங்கு கூடுதைாகக் ககாட்டமடித்திருக்கும். சாதிக்
கைப்பு ஏற்ேடக் கூடாது என்ேது சனாதனத்தின் முக்கியக் கூறுகளில் ஒன்று. அதன்ேடி நடப்ேதுதான்
ஆணவக்ககாலை. இந்த 21-ம் நூற்றாண்டிலும் அது காட்டுமிராண்டித்தனமாக
நலடகேற்றுக்ககாண்டிருக்கிறது.
கண்ணகி- முருககசன் ஆணவப்ேடுககாலை நடந்த சமயத்தில், அலதத் தற்ககாலை என்று பூசி
முழுகப் ோர்த்தார்கள். ஆனால், இந்த வழக்லக சி.பி.ஐ-க்கு மாற்றக் ககாரி கசன்லனயிகைகய
ேத்திரிலகயாளர்கள் முன்பு கோட்டுலடத்த இயக்கம்தான் விசிக. அவர்கலளச் சமரசமாக விடாமல்
தடுத்த இயக்கம் விசிக. அன்று நாங்கள் தலையிடவில்லைகயன்றால்... அலதத் தற்ககாலை வழக்காக
மாற்றி, ஒன்றுமில்ைாமல் கசய்திருப்ோர்கள். 2000-ஆவது ஆண்டுகளில் அன்புமணி என்ற நேர்
எங்கிருந்தார் என்கற கதரியாது. அவரிடம் நான் கேசியதாகவும், ``அவர் கேரிய கதாலகலயத்
தருவார் அலத வாங்கிக்ககாங்க" என்று நான் கசான்னதாகவும் கூறி எதிராகத் திருப்ேப் ோர்த்தார்கள்.

கோலிகலள அம்ேைப்ேடுத்தும் இயக்கமாகவும், சமூகநீதி ோதுகாப்பு அரணாகவும் விசிக
இருக்கிறது. அதனால் விசிக குறிலவக்கப்ேட்டிருக்கிறது. ேை வழிகளில் ேைர் ஊடுருவல்
கசய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. நாம் விழிப்புடன் இருக்க கவண்டும். தமிழகத்தில்
ஆணவப்ேடுககாலை தடுப்புச் சட்டத்லத இயற்ற இலணந்து குரல் ககாடுப்கோம். கூட்டணிக் கட்சி
என்ற முலறயில் தமிழக முதல்வரின் கவனத்துக்குக் ககாண்டு கசல்கவாம்" என்றார்.
https://www.vikatan.com/government-and-politics/politics/thirumavalavans-speech-atvillupuram-regarding-caste-killings

