
மக்கள் கண்காணிப்பகத்தை முடக்க நிதைப்பைா?- தைககா 

கண்டைம் | With the Delhi High Court lifting the ban, do people think of 

disabling the Makkal Kankanippagam ?: Vaiko condemned 

சென்தை: சடல்லி உயர் நீைிமன்றம் ைதடதய நீக்கியுள்ள நிதையில், ெமூகப் 

பணியாற்றி ைரும் மக்கள் கண்காணிப்பகத்தை முடக்குைைற்காக ெிபிஐ அதமப்பின் 

மூைம் மிரட்டல் ைிடுப்பைா என்று மத்ைிய அரசுக்கு  தைககா கண்டைம் 

சைாிைித்துள்ளார். 

இதுகுறித்து மைிமுக சபாதுச் செயைாளர் தைககா இன்று சைளியிட்டுள்ள 

அறிக்தகயில், ”சென்றிடுவீர் எட்டுத் ைிக்கும்; கதைச்செல்ைங்கள் யாவும் சகாணர்ந்து 

இங்கு கெர்ப்பீர் என்றான் பாரைி. ஆைால், உைகின் பல்கைறு ைிதெகளில் இருந்து 

இந்ைியாவுக்கு, ைமிழகத்ைிற்கு ைந்ை கிறித்துைப் சபருமக்கள், அடித்ைட்டு ஏதழ எளிய 

மக்களின் உடல் நைன் காக்க, அன்தைத் ைமிழ் சமாழியின் ைளர்ச்ெிக்காக ஆற்றிய 

பணிகள் நிதைக்குந்கைாறும் சநஞ்சு சநகிழச் செய்பதை.  

சைாண்டு நிறுைைங்களின் ெிறந்ை பணிகள்: ைமிழ்நாட்டில் மட்டும் அன்றி, கிறித்ைைத் 

சைாண்டு நிறுைைங்கள், இந்ைியாைின் மிகவும் பிற்படுத்ைப்பட்ட பகுைிகளில் 

அதமத்ை, மருத்துைமதைகள், கல்ைிக்கூடங்கள், கடந்ை 200 ஆண்டுகளாக 

ஏற்படுத்ைிய மாற்றங்கதள அதைைரும் அறிகைாம்.  

அல்கபைிய நாட்டில் பிறந்ை அன்தை சைரொ, இந்ைியாவுக்கு ைந்து சகால்கத்ைாைில் 

அதமத்ை ‘மிெைாீஸ் ஆஃப் கொிட்டீஸ் ’ அறக்கட்டதள, ைட்ெக்கணக்காை மக்களுக்கு 

மருத்துைம் அளித்து இருக்கின்றது; அைரது நற்பணிகதளப் பாராட்டி, கநாபல் ைிருது 

ைழங்கிச் ெிறப்பித்ைைர்; கபாப் ஆண்டைர், புைிைர் ைகுைி ைழங்கி கமன்தம செய்ைார் ; 

இந்ைிய அரசு பாரத் ரத்ைா ைிருது ைழங்கிப் சபருதம கெர்த்து இருக்கின்றது.  

அத்ைதகய சபருதம ைாய்ந்ை அறக்கட்டதள மட்டும் அன்றி , நாடு முழுதமயும் சுமார் 

6000 சைாண்டு நிறுைைங்கள், அயல்நாடுகளில் இருந்து நன்சகாதட சபற, மத்ைிய 

பாஜக ைிைித்ை ைதட, இந்ைிய அரெியைதமப்புச் ெட்டத்ைிற்கு, ைான்கைான்றித்ைைமாை 

அடக்குமுதறகய ஆகும். 

இந்ைிய அரெின் அடக்குமுதற: அசமாிக்க நாட்டின் முன்ைணி ஆங்கிை ஊடகங்கள், 

Crackdown on Christianity in India எைத் ைதைப்பு இட்டுச் செய்ைிகள் எழுைிை. 
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இங்கிைாந்து நாட்டின் நாடாளுமன்றத்ைில், அதைத்துக் கட்ெி உறுப்பிைர்களும், 

இந்ைிய அரெின் அடக்குமுதற நடைடிக்தக குறித்துத் ைங்கள் கைைதைதய 

சைளிப்படுத்ைிைர்; இதுகுறித்து, பிாித்ைாைிய அரசு, இந்ைிய அரசுடன் கபெ கைண்டும் 

என்று ககட்டுக் சகாண்டைர். இதை எல்ைாம், இந்ைிய மக்கள் ஆட்ெிக் 

ககாட்பாட்டுக்கு, அரெியைதமப்புச் ெட்டத்ைின் மைச்ொர்பு அற்ற ைன்தமக்கு மாண்பு 

கெர்ப்பைாக இல்தை. 

இவ்ைாறு, உைக அளைில் எழுந்ை கண்டைங்களுக்குப் பிறகு, இந்ைிய அரசு, அன்தை 

சைரொ அறக்கட்டதளக்கு மட்டும், அயல்நாட்டு நன்சகாதடகள் சபறத் ைதட இல்தை 

எை அறிைித்துள்ளது. 

ைதடதய நீக்கிய சடல்லி உயர் நீைிமன்றம்:  ைமிழகத்ைில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் 

கமைாக இயங்கி ைரும் மக்கள் கண்காணிப்பகத்ைின் ெட்ட அதமப்பாை ெமூக 

ெிந்ைதை ைளர்ச்ெி தமயம் (CPSC) மீது, மத்ைிய அரசு 2012ஆம் ஆண்கட இத்ைதகய 

அடக்குமுதறகதள கமற்சகாண்டது. அயல் நாடுகளில் இருந்து நிைிசபற 16.07.2012, 

18.02.2013, 16.09.2013 ஆகிய நாட்களில் 3 முதற ைதட ைிைித்ைைர்; ஒவ்சைாரு 

முதறயும் 180 நாட்கள் ைதட நீட்டிக்கப்பட்டது. அைதை எைிர்த்து மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் சடல்லி உயர் நீைிமன்றத்ைில் ைழக்குத் சைாடர்ந்ைைர். மத்ைிய 

அரெின் உள்துதற அதமச்ெகம் ைிைித்ை ைதட செல்ைாது எை நீைிமன்றம் ைீர்ப்பு 

அளித்து மக்கள் கண்காணிப்பகத்ைின் (CPSC) ைங்கிக் கணக்தகப் பயன்படுத்ை 

அனுமைி அளித்ைது. 

அைன்பிறகு, மீண்டும் 29.10.2016ஆம் கைைி சைளிநாட்டில் நிைி சபறும் புதுப்பித்ைதை 

மறுத்ைைர். அப்கபாது மக்கள் கண்காணிப்பகம் , சடல்லி உயர் நீைிமன்றத்ைில் 

சைாடுத்ை ைழக்கு நிலுதையில் உள்ளது. ஆககை, 2012 முைல் 2016 ைதர சுமார் 2600 

நாட்கள் ைங்களின் சைளிநாட்டில் இருந்து நிைி ைரும் ைங்கிக் கணக்தகப் 

பயன்படுத்ைாமகைகய செயல்பட்டு ைருகின்றைர்.  

ெிபிஐ மூைம் மிரட்டல்: ஆைால், எப்படியாைது மக்கள் கண்காணிப்பகத்தை 

முடக்கிைிட கைண்டும் என்ற சைறியுடன், இப்கபாது, ெிபிஐ அதமப்பின் மூைமாக 

அடுத்ை மிரட்டல் ைிடுத்துள்ளைர்.  

2012ஆம் ஆண்டு ைிைிக்கப்பட்ட ைதட சைாடர்பாக, அப்கபாது மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் அதமப்பின் சபாறுப்பாளர்கள் மீது, பத்து ஆண்டுகள் கழித்து, இந்ை 

ஆண்டு, 06.01.2022 அன்று ைழக்குப் பைிவு செய்து இருக்கின்றார்கள்.  
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07.01.2022 அன்று மதுதர உயர் நீைிமன்றத்ைில் பிடி ைாரண்ட் சபற்று 08.01.2022 

அன்று மக்கள் கண்காணிப்பக அலுைைகத்ைிற்கு ைந்து கொைதையிட்டுள்ளைர். 

மீண்டும் ைருகைாம் என்று கூறிச் சென்றுள்ளைர். இத்ைதகய 

மிரட்டலுக்கு, மைிமுக ொர்பில் கண்டைத்தைத் சைாிைித்துக் சகாள்கின்கறன்.  

சபாதுமக்களுக்கு மைிை உாிதமப் பயிற்ெி:  1995ஆம் ஆண்டு சகாடியங்குளம் 

ைன்முதறயிலும், 1998 குண்டுப்பட்டி ைன்முதறயிலும், வீரப்பன் கைடுைல் 

கைட்தடயில் ஏற்பட்ட மைிை உாிதம மீறல்களிலும், 2011ஆம் ஆண்டு பரமக்குடி 

துப்பாக்கிச் சூடு ைன்முதற, 2015ஆம் ஆண்டு ஆந்ைிராைில் 20 ைமிழர் படுசகாதை 

ைழக்கு, 2018ஆம் ஆண்டு தூத்துக்குடி காைல்துதற ைாக்குைல்கதள எைிர்த்தும் , 

ஆயிரக்கணக்காை அரசுப் பள்ளிகளில் மைிை உாிதமக் கல்ைியிதைக் சகாண்டு 

செல்ைைிலும், சபாதுமக்களுக்கு மைிை உாிதமப் பயிற்ெி சகாடுப்பைிலும் , மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் ஆற்றி இருக்கின்ற பணிகதள அதைைரும் அறிகைாம். இந்ைப் 

பணிகதள முடக்க கைண்டும்; முற்றுப்புள்ளி தைக்ககைண்டும் என்ற ஒகர 

கநாக்கத்துடன்ைான், மத்ைிய அரசு ைான்கைான்றித்ைைமாகச் செயல்பட்டு ைருகின்றது 

என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. 

சைாண்டு நிறுைைங்கதளக் காப்கபாம்:  மராட்டியம், ஆந்ைிரம், கமற்கு ைங்கம் 

உட்படப் பை மாநிைங்கள், ெிபிஐ அதமப்பு, மாநிை அரெின் ஒப்புைல் இன்றி, ைாைாக 

ைழக்குப் பைிவு செய்து ைிொரதண கமற்சகாள்ைைற்குத் ைதட ைிைித்துள்ளைர். 

அதுகபாை, ெிபிஐ அதமப்பின் இதுகபான்ற ைான்கைான்றித்ைைமாை 

நடைடிக்தககளுக்கு, ைமிழக அரசும் மூக்கணாங்கயிறு கபாட கைண்டும் ; மாநிைத் 

ைன்ைாட்ெி உாிதமக்கு ைலு கெர்க்க கைண்டும் ; மத்ைிய பாஜக அரெின் 

அடக்குமுதறகளில் இருந்து ெிறுபான்தமத் சைாண்டு நிறுைைங்கதளப் பாதுகாக்க 

கைண்டும்” என்று தைககா சைாிைித்துள்ளார். 
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