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நிசச்யமற்ற நீதி: வடகிழக்கு டடல்லி வன்முறற 

குறித்த குடிமக்கள் குழு அறிக்றக 2020 
 

முடிவுறை 

வடகிழக்கு டடல்லியில் வன்முறை டவடித்ததை்கு முன்னும் பின்னும் ஏை்பட்ட 

வளரச்ச்ிகறள நாங்கள் ஆராய்ந்ததில், அது பல ஒன்றைாடடான்று இறைந்த 

காரைிகளின் விறளவு என்பறத டவளிப்படுத்துகிைது. வன்முறையானது பிப்ரவரி 

2020 இல் உள்ள அந்த றமாசமான வாரத்தின் வறரயறுக்கப்பட்ட 

றகாைத்திை்குள்மட்டுறம பாரக்்கப்படக்கூடாது என்பறத நாங்கள் 

அங்கீகரிக்கிறைாம், ஆனால் சமூகங்களுக்கிறடயில் றவை்டுடமன்றை 

துருவப்படுத்தப்பட்ட டவறுப்றப உருவாக்குவதன் துயரமான உசச்க்கட்டமாக 

ஒப்புக்டகாள்கிறைாம். குறிப்பிடத்தக்க பின் விறளவுகள் தை்றபாது வறர 

நிறலத்திருக்கும். வன்முறைறயத் தூை்டிய பல்றவறு காரைிகறள ஆராய்வதில், 

இந்தக் குழு விரிவான தாக்கங்கறளக் கை்டறிந்துள்ளது, முக்கிய முடிவுகளுடன் கீறழ 

சுருக்கப்பட்டுள்ளது. 

வன்முறறக்கான பாறதகள் 

டவறுப்பு மை்றும் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான உைரவ்ுகறள பரப்புதல் அரசியல் 

டவறுப்பு பிரசச்ாரம் அறிக்றகயில் டதளிவாகத் டதரிகிைது, CAA எதிரப்்பு 

எதிரப்்பாளரக்ளுக்கு எதிரான டவறுப்பு பிரசச்ாரம், றமலும் பரந்த அளவில் 

முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான டவறுப்பு பிரசச்ாரம் வன்முறைக்கு முந்றதய மாதங்களில் 

அரசியல் றபசச்ுகளிலும் றதரத்ல் பிரசச்ாரங்களிலும் ஒரு நிறலயான அம்சமாக 

இருந்தது. . பாஜக நிரவ்ாகிகள், முக்கியமாக கபில் மிஸ்ரா மை்றும் அனுராக் தாக்கூர ்

ஆகிறயாரின் றபசச்ுகள், அறிக்றககள் மை்றும் முழக்கங்கள், எதிரப்்பாளரக்றள 

துறராகிகள், எதிரிகள் மை்றும் வன்முறையான பிரசச்றனகறள உருவாக்குபவரக்ள் 

என்று பிரித்துள்ள இந்து-முஸ்லிம் இருறமக்குள் சித்தரித்தன. "றகாலி மாறரா" 

(சுட்டுத்தள்) முழக்கம் மூலம் துறராகிகள் என்று முத்திறர குத்தப்பட்டவரக்ளுக்கு 

எதிரான வன்முறைக்கான அறழப்புகள், அரசியல் தறலவரக்ளால் றதரத்ல் 

றபரைிகள், டபாது ஆரப்்பாட்டங்கள் மை்றும் டவகுஜனக் கூட்டங்களில், எந்தக் 

கை்டனமும் இல்லாமல் மீை்டும் மீை்டும் டசய்யப்பட்டது. அரசியல் தறலவரக்ளின் 

குறிப்பிட்ட முக்கிய றபசச்ுக்கள் மை்றும்மை்ைறபசச்ுக்கள் டவறுப்பூட்டும் றபசச்ு 

குை்ைத்தின் எல்றலக்குள் இருப்பதாக டடல்லி உயரநீ்திமன்ைம் விவரித்துள்ளது. 

டசய்தி ஊடகங்களும் இந்து றதசியவாதத் தறலவரக்ளும் டவறுப்புக் கறதறய 

விரிவுபடுத்துகின்ைனர ்

டதாறலக்காட்சி ஊடகங்களின் பிரிவுகள், அதாவது ஆய்வுக் காலத்தில் அதிகம் 

பாரக்்கப்பட்ட ஆறு டசய்திச ்றசனல்கள், சிஏஏ எதிரப்்புப் றபாராட்டக்காரரக்ள் மை்றும் 

முஸ்லிம்கள் மீதான அரசியல்வாதிகளின் டவறுப்புக் கறதறய, டிசம்பர ் 2019 முதல் 

டதாடங்கி 2020 வறர பிரதிபலித்தது. யதி நரசிங்கானந்த் மை்றும் ராகினி திவாரி 

மை்றும் உள்ளூர ்பிறஜபி கட்சி டதாை்டரக்ள் சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் டவறுப்பு 

டசய்திகறள றமலும் பரப்பினர.் ஃறபஸ்புக், வாட்ஸ்அப் மை்றும் யூடியூப் ஆகியறவ 

அத்தியாயம் 6 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, பிரிவிறனயான இந்து-முஸ்லிம் 

கறதகறளயும் வன்முறைக்கான அறழப்புகறளயும் பரப்புவதை்கு பரவலாகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. 
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இந்த அறிக்றகயில் டகாடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள், பரவலாகப் 

பரப்பப்பட்ட டவறுக்கத்தக்க உள்ளடக்கத்தின் ஒரு சிறிய மாதிரி மட்டுறம என்பது 

கவறலக்குரிய விஷயம். ஆய்வு டசய்யப்பட்ட டபாருளின் அடிப்பறடயில் 

வன்முறைக்கு உகந்த சூழறல உட்டபாதித்து, சமூகத்தின் கைிசமான பகுதியினர ்

முஸ்லிம் சமூகத்திை்கு எதிரான தூை்டுதல்கள் மை்றும் வன்முறைக்கான 

அறழப்புகறள ஏை்றுக்டகாள்ளும் சூழறல உருவாக்குவதை்கு டவறுப்பின் 

பரவலானது குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்றப வழங்கியது என்று இந்தக் குழு முடிவு 

டசய்கிைது. றதரத்ல் ஆறையம், ஊடக ஒழுங்குமுறை அறமப்புகள் மை்றும் டடல்லி 

காவல்துறையின் டவறுப்பூட்டும் றபசச்ுகளுக்கு றபாதிய பதிலடி டகாடுக்காதது 

அத்தறகய சூழறல அதிகப்படுத்தியது. வரவிருக்கும் வன்முறையின் குறிப்பிடத்தக்க 

எசச்ரிக்றக அறிகுறிகள் இருந்தன - CAA எதிரப்்பு எதிரப்்பாளரக்ள் மீது துப்பாக்கிச ்

சூடு முயை்சிகள் - கவனிக்கப்படாமல் றபானது. 

வன்முறறயின் அம்சங்கள் 

வன்முறையின் சிைப்பியல்புகறளக் கை்டறிந்து, அதன் அடிப்பறடத் தன்றமறயப் 

பை்றிய பரந்த பாரற்வறய முன்றவக்க மை்றும் அதன் மூலத்தில் உள்ள பங்களிக்கும் 

காரைிகறள விளக்குகிறைாம். வன்முறையின் றவரக்ள் முதன்முதலில் பிப்ரவரி 23 

அன்று வன்முறை டவடித்தறபாது, அது மவுஜ்பூர-்ஜாஃப்ராபாத் தவறு றகாடு முழுவதும் 

CAA ஆதரவு மை்றும் எதிரப்்பு முகாம்களுக்கு இறடறய றதான்றியது. இருப்பினும், இந்த 

றநரத்தில், CAA எதிரப்்பு றபாராட்டங்களின் நிறலயான அவதூறு 

எதிரப்்பாளரக்றளயும் முஸ்லீம்கறளயும் மிகவும் டநருக்கமாக ஒன்றிறைத்தது, 

ஒருபுைம் CAA எதிரப்்பு றபாராட்டங்களுக்கு எதிரான நிறலப்பாடு மை்றும் மறுபுைம் 

முஸ்லிம் எதிரப்்பு டவறுப்பு ஆகியறவ ஒன்றிறைந்தன. CAA க்கு எதிராக 

முஸ்லிம்களின் சமூக-அரசியல் வலியுறுத்தல் இந்து அறடயாளத்திை்கு 

அசச்ுறுத்தலாகக் கருதப்படுவதன் மூலம் றபாராட்டங்களுக்கான எதிரப்்பு 

ஒன்றிறைந்தது. கபில் மிஸ்ரா மை்றும் ராகினி திவாரி றபான்ை டபாதுமக்களின் 

பாரற்வயில் உள்ள பிரமுகரக்ளால் அைிதிரட்டுவதை்கான பரந்த அறழப்புகளுடன் 

பிப்ரவரி 23 அன்று இது அதிகரிக்கப்பட்டது. பிளவுபடுத்தும் இயக்கவியல் உள்நாட்டில் 

மக்கறளத் திரட்டவும், அக்கம் பக்கத்திலுள்ள டதருக்களுக்கு அழுத்தத்றத 

உருவாக்கவும் பயன்படுத்தத் டதாடங்கியது, தறலவரக்ள் தங்கள் ஆதரவாளரக்றள 

வலிறம மை்றும் றநரடி நடவடிக்றகக்கு அறிவுறுத்தினர.் பிப்ரவரி 23 க்குள், 

றமதானத்தில் ஒரு வகுப்புவாத டவடிப்புக்கான சூழ்நிறல உருவாகியது. 

வன்முறைக்கு முந்றதய கட்டறமப்பின் றவரில் உள்ள முஸ்லிம் விறராத டவறுப்பு 

உை்றமயான வன்முறைக்குள் டகாை்டு டசல்லப்பட்டது. தனிநபரக்ள், வீடுகள், 

வைிகங்கள் மை்றும் வழிபாட்டுத் தலங்கள் வறரயிலான முஸ்லீம் அறடயாளம் 

குறிறவக்கப்பட்டது. வகுப்புவாத வன்முறையின் சிக்கலான இயக்கவியலில், 

வன்முறை டபருகியறபாதும், இரு தரப்பிலிருந்தும் கும்பல்கள் றமாதிக்டகாை்டாலும் 

இது ஒரு இயங்கும் இறழயாகறவ இருந்தது. இந்த இலக்கு மை்றும் 

டபாதுறமப்படுத்தப்பட்ட வன்முறையின் கலறவயானது இரு 

சமூகத்தினரிறடறயயும் மரைத்றத ஏை்படுத்தியது, 40 முஸ்லிம்கள் மை்றும் 13 

இந்துக்கள் டகால்லப்பட்டனர.் இந்த வன்முறைக்கு றபாலீஸ் உடந்றதயாக இருந்த 

நிகழ்வுகளும் உதவுகின்ைன, இதில் குறிப்பிட்ட குை்ைசச்ாட்டுகள் 

எமதுஅறிக்றகயின்அத்தியாயம் 3 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. CAA 

எதிரப்்புப்றபாராட்டங்கறள இலக்கு றவப்பறத வன்முறையின் குறிப்பிடத்தக்க 

அங்கமாக அங்கீகரிப்பது முக்கியம். பிப்ரவரி 23 முதல் 26 வறர, சந்த் பாக், கரத்ம்புரி, 

ஜாஃப்ராபாத், முஸ்தபாபாத் மை்றும் கஜூரி காஸ் உட்பட வடகிழக்கு டடல்லி 

முழுவதும் சிஏஏ எதிரப்்பு உள்ளிருப்புப் றபாராட்டங்கள் நடந்த இடங்கள் தாக்கப்பட்டு 

திட்டமிட்டு அழிக்கப்பட்டன.  
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பைிமாணங்கள் 

அரசாங்க டசயை்பாட்டாளரக்ளின் உடந்றதயால் டசயல்படுத்தப்பட்ட 

டபாறியறமக்கப்பட்ட டவறுப்பு, ஒரு உறுதியான பிரிவிறனறய உறுதிப்படுத்தும் 

வன்முறையில் உசச்க்கட்டத்றத அறடந்தது என்பது எங்கள் கருத்து. சமூக 

உைவுகறள மாை்றும் இந்த முயை்சியில், முஸ்லீம் அறடயாளமும் முகறமயும் 

குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைந்து வருகின்ைன. டவறுப்பு அரசியல் சமூகக் 

கட்டறமப்பில் புறதந்திருப்பதன் தவிரக்்க முடியாத விறளவு இது. டடல்லியில் உள்ள 

மாநில மை்றும் மத்திய நிறுவனங்கறளக் கருத்தில் டகாை்டு, பாதுகாப்புப் 

பறடயினரின் நடமாட்டம் எளிறமயாக இருப்பதால், டடல்லியில் வகுப்புவாத 

வன்முறைச ் சூழல் தவிரக்்கப்பட்டு உடனடியாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட றவை்டும் 

என்பது நியாயமான எதிரப்ாரப்்பு. 

இந்திய அரசு மை்றும் தில்லி அரசு இரை்டின் இடமான - நாட்டின் தறலநகரான ஒரு 

மாவட்டத்தில் நான்கு நாட்களாக டவகுஜன வன்முறைகள் நடந்தன என்பது 

அரசியலறமப்புக் கடறமகளின் டவளிப்பறடயான றதால்விகறளக் குறிக்கிைது. 

தில்லி காவல்துறற 

நகரின் முதன்றமச ்சட்ட அமலாக்க அறமப்பாக, தில்லி காவல்துறையின் முக்கியப் 

பைியாக, வன்முறை டவடிக்கும் அறிகுறிகளுக்குப் பதிலளிப்பதும், டவடிப்பறதத் 

தடுப்பதும், பின்னர ் அறத டவகுஜன வன்முறைச ் சூழ்நிறலயாக மாை்ைாமல் 

தடுப்பதும் ஆகும். 2020 ஜனவரியில் இருந்து பதட்டமான சூழல் நிலவியறதக் 

குறிக்கும் வறகயில் றபாதிய எசச்ரிக்றக சமிகறைகள் இருந்தாலும், வன்முறைறயத் 

தடுக்க டடல்லி காவல்துறை தவறிவிட்டது என்பறத அறிக்றகயின் பகுப்பாய்வு 

நிரூபிக்கிைது. பல்றவறு அளவுகளில் காவல்துறை உடந்றதயாக இருந்த நிகழ்வுகளும் 

இருந்தன. 

வன்முறறறயத் தடுப்பதில் காவல்துறறயின் ததால்வி – 

டடல்லி காவல்துறை சட்டம், 1978, கலவரங்கள் அல்லது டபாது ஒழுங்றக மீறுவறதத் 

தடுக்க டடல்லியில் உள்ள காவல்துறை ஆறையருக்கு பலவிதமான தறட 

அதிகாரங்கறள வழங்குகிைது. ஆயுதங்கள் மை்றும் ஆயுதங்கறள எடுத்துச ்

டசல்வறதத் தறடடசய்யும் உத்தரவுகள் மை்றும் "டபாது ஒழுங்றகப் பாதுகாப்பதை்கு 

அவசியமானறவ" என்று நபரக்றள ஒன்று றசரப்்பது ஆகியறவ இதில் அடங்கும். 

சட்டத்தின் பிரிவு 33, கலவரம் அல்லது "அறமதிக்குக் கடுறமயான இறடயூறு" 

ஏை்படுவறதத் தடுப்பதை்கான உத்தரவுகறளப் பிைப்பிப்பதை்கான குறிப்பிட்ட 

அதிகாரங்கறள காவல்துறை ஆறையருக்கு வழங்குகிைது. அறதறபால், குை்ைவியல் 

நறடமுறைச ் சட்டம் அத்தியாயம் 10 இல் பல தடுப்பு அதிகாரங்கறள 

பரிந்துறரக்கிைது, இது தில்லி காவல் சட்டம், 1978 இன் பிரிவு 70-ன் அடிப்பறடயில் 

தில்லி காவல்துறைக்கு றசரக்்கப்பட்டுள்ளத 

ஆயினும்கூட, பிப்ரவரி 23-ம் றததி வறர உருவாகும் துருவமயமான 

சூழ்நிறலறயசச்மாளிக்க எந்த தடுப்பு அல்லது தை்டறன நடவடிக்றககறளயும் 

எடுக்க காவல்துறை தவறிவிட்டது. வடகிழக்கில் வரவிருக்கும் பிரசச்றனகள் குறித்து 

காவல்துறை உள் மூலங்களிலிருந்து உளவுத்துறை எசச்ரிக்றககறளப் டபை்ைதாக 

ஆவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 23 ஆம் றததிறய டடல்லி. ஒரு அறிவிப்பு மூலம் 

dt. 31.10.2008 தில்லி காவல் சட்டம், 1978 இன் பிரிவு 70(1)(b) இன் கீழ் 

நிறைறவை்ைப்பட்டது, CrPC பிரிவு 144 இன் கீழ் ஒரு நிரவ்ாக மாஜிஸ்திறரட்டின் 

அதிகாரங்கள் மை்றும் கடறமகறளச ் டசய்ய துறை காவல் ஆறையரக்ளுக்கு 
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மத்திய அரசு அதிகாரம் அளித்துள்ளது. அறிவிப்பு 

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/SNO185_18012018.PDF  இல் கிறடக்கிைது. 

பிப்ரவரி 23 அன்று டமௌஜ்பூரில் அவர ் ஆை்றிய உறரயில், கபில் மிஸ்ரா, இரை்டு 

நாட்களில் கூட்டத்றத அகை்றுமாறு காவல்துறையினறர எசச்ரித்தார,் “தவறினால் 

றநரடி நடவடிக்றக எடுக்கப்படும்”. பின்றனாக்கிப் பாரத்்தால், இந்த இறுதி 

எசச்ரிக்றக வன்முறைக்கான உடனடி தூை்டுதலாக இருந்தது என்பது 

டதளிவாகிைது. வடகிழக்கு மாவட்ட டிசிபி முன்னிறலயில் கபில் மிஸ்ரா இந்த 

உறரறய ஆை்றினார.் ஆனால், றபாலீசார ் எந்த நடவடிக்றகயும் எடுக்கவில்றல. 

இறதறபால், வன்முறை ஏை்கனறவ மாவட்டத்தில் சூழ்ந்திருந்தறபாது, ஒரு நாள் 

தாமதமாக ஊரடங்கு உத்தரவுகறள காவல்துறை அறிவித்தது. ஊரடங்குச ் சட்டம் 

அமுல்படுத்தப்பட்ட றபாதிலும் தாக்குதல்களும் வன்முறைச ் டசயல்களும் 

டதாடரந்்ததால், இது பயனை்ைது என்பறத நிரூபித்தது. 

வன்முறறயில் காவல்துறற உடந்றத 

இந்த அறிக்றகயின் அத்தியாயம் 3 வன்முறைச ்டசயல்களில் காவல்துறையினரின் 

ஈடுபாட்றடக் காட்டும் நிகழ்வுகறளப் பதிவு டசய்கிைது. இந்த விளக்கங்கள் றநரில் 

கை்ட சாட்சிகள், ஊடகங்கள் மை்றும் பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ளின் வன்முறைக் 

கைக்குகளால் ஆதரிக்கப்படுகின்ைன. பிப்ரவரி 24 அன்று, றபாலிஸ் உடந்றதயாக 

இருந்ததாக பல நிகழ்வுகள் பதிவாகியுள்ளன: சந்த் பாக் நகரில் CAA எதிரப்்புப் 

றபாராட்டத் தளத்றதத் தாக்கும் கும்பலுடன் றபாலீஸார ் காைப்பட்டனர;் 

கரத்ம்புரியில் CAA எதிரப்்பு றபாராட்டக்காரரக்ள் தங்கியிருக்கும் கூடாரத்தின் மீது 

கை்ைீர ் புறக குை்டுகறள வீசியது; யமுனா விஹாரில் ஒரு முஸ்லீம் டபயர ்

டகாை்ட ஒரு கறடறய கல் வீசியும் றசதப்படுத்துவறதயும் ஊக்குவிக்கும் கும்பல். 

பிப்ரவரி 24 அன்று ஃறபசான் (அவரது மரைத்திை்கு வழிவகுத்தது) மை்றும் நான்கு 

முஸ்லீம் ஆை்கறள முழு டபாது பாரற்வயில் காவல்துறை தாக்கியதாகக் 

கூைப்படுகிைது - இது தப்டபை்ைத்தால் உந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரத்றத 

துஷ்பிரறயாகம் டசய்ததை்கான ஒரு முக்கிய எடுத்துக்காட்டு. பிப்ரவரி 25 அன்று 

பிரிஜ்புரியில் உள்ள ஃபாரூக்கியா மசூதியின் வழிபாட்டாளரக்றளயும் முஅஜிறனயும் 

றபாலீசார ் தாக்கியதை்கான ஆவைப்படுத்தப்பட்ட சாட்சியங்கள் மை்றும் வீடிறயா 

காட்சிகள் உள்ளன.  

பிப்ரவரி 26 அன்று குறரஜி காஸ் றபாராட்டத் தளத்றத அகை்றும் றபாது, CAA எதிரப்்புப் 

றபாராட்டக்காரரக்றள காவல்துறை அதிகாரிகள் கடுறமயாகத் தாக்கியதாகவும், 

தடுத்து றவக்கப்பட்டிருந்தவரக்ள் தங்கள் வழக்கறிைரக்றளச ்சந்திக்கவிடாமல் 

தடுத்ததாகவும் கூைப்படுகிைது. இந்த மட்டுப்படுத்தப்பட்ட, ஆனால் நம்பத்தகுந்த, 

டபாலிஸாரின் சட்டம்மீறியடசயல்கறளபை்றிய டவகுஜனத் தகவல்தான் இதுவறர 

டபாதுக் களத்றத எட்டியுள்ளது, இன்னும் பலவை்றைக் கை்டறிய றவை்டியிருக்கும். 

டடல்லி காவல்துறை வன்முறைறயத் தடுக்கத் தவறிவிட்டது என்ை கருத்றதக் 

டகாை்ட குழு, வன்முறையில் பல்றவறு அளவுகளில் காவல்துறை உடந்றதயாக 

இருந்ததுபை்றிதீவிர கவறலறய டவளிப்படுத்துகிைது. உடந்றதயின் முழு அளவு 

மை்றும் இயல்றபத் தீரம்ானிக்க காவல்துறையின் பங்கு மிகவும் விமரச்ன ரீதியாக 

ஆராயப்பட றவை்டும், பயனுள்ள தடுப்பு நடவடிக்றகயின் பை்ைாக்குறையானது ஒரு 

புைக்கைிப்புச ் டசயலாக உடந்றதயாக உள்ளதா என்பது உட்பட. அந்த றநாக்கில், 

விசாரறை டடல்லி காவல்துறைறயத் தவிர, உள்துறை அறமசச்கத்தின் றநரடிக் 

கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத றவறு ஒரு அறமப்பிடம் ஒப்பறடக்கப்பட றவை்டியது 

அவசியம். குழுவின் பாரற்வயில், நீதிமன்ைத்தின் கை்காைிப்பு விசாரறையின் 

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/SNO185_18012018.PDF
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மூலம் மட்டுறம காவல்துறை உடந்றதயாக இருப்பறத முறையாக விசாரிக்க 

முடியும். 

உள்துறற அறமசச்கம், இந்திய அைசு 

தில்லியின் றதசிய தறலநகர ் பிரறதசத்திை்கு சிைப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் 

அரசியலறமப்புத் திட்டத்தின்படி, தில்லி காவல்துறையின் திைம்பட கட்டுப்பாட்றட 

உள்துறை அறமசச்கம் (MHA)டகாை்டுள்ளது. றமலும், மத்திய துறை ராணுவப் 

பறடகறளயும் MHA றமை்பாரற்வயிடுகிைது. இந்த முக்கியமான டபாறுப்புகளுடன், 

டடல்லி மக்களின் உயிரக்றளயும் உறடறமகறளயும் பாதுகாக்கும் முதன்றமப் 

டபாறுப்றப மத்திய அரசு டகாை்டுள்ளது. அதன் கட்டறளக்கு அறனத்து 

ஆதாரங்களும் இருந்தறபாதிலும், MHA இன் தறலயீடுகள் வடகிழக்கு டடல்லியில் 

வன்முறைறயக் கட்டுப்படுத்தத் தவறிவிட்டன. நிறலறம கட்டுக்குள் உள்ளது என்று 

காவல்துறை உயர ் அதிகாரிகள் மை்றும் அரசு அதிகாரிகளால் மீை்டும் மீை்டும் 

உறுதியளிக்கப்பட்டது, தறரயில்நிலவியவன்முறையின் றவகம் மை்றும் பாரற்வக்கு 

ஒத்துவரவில்றல. 

தபாலீஸ் மற்றும் பாதுகாப்பு பறடயினைின் பற்றாக்குறற 

தாய் அறமசச்கம் என்ை முறையில், தில்லியில் றபாதுமான றபாலீஸாறரப் 

பைியமரத்்துவதில் MHA முக்கியப் பங்காை்றுகிைது. றதறவப்படும் றபாடதல்லாம் 

மத்திய துறை ராணுவப் பறடகளுக்கு உத்தரவிட முடியும் என்ை றபாதிலும், 

வன்முறையின் ஆரம்ப கட்டத்தின் றபாது வடகிழக்கு டடல்லியில் றபாலீஸ் பாதுகாப்பு 

அதிகரிப்பறத உறுதிப்படுத்த MHA தவறியதாகத் டதரிகிைது. இதுறவ வன்முறை 

பரவுவதை்கு ஒரு முக்கிய காரைியாக இருந்தது. டபப்ரவரி 24 மை்றும் 25 ஆம் 

திகதிகளில் டபாலிஸ் மை்றும் அரசியல் தறலவரக்ளின் அறிவிப்புகள் 

டவளியிடப்பட்ட நிறலயில், டபப்ரவரி 26 ஆம் திகதி மட்டுறம அதிகரித்த 

வரிறசப்படுத்தல் இடம்டபை்ைதாக உத்திறயாகபூரவ் தகவல்கள் டதரிவிக்கின்ைன. 

எஃப்ஐஆர ் 59/2020 இல் தாக்கல் டசய்யப்பட்ட குை்ைப்பத்திரிறகயில், வன்முறை 

நாட்களில் வடகிழக்கு, கிழக்கு மை்றும் ஷஹாத்ரா காவல் மாவட்டங்களுக்கு டடல்லி 

காவல்துறை மை்றும் மத்திய ஆயுதக் காவல் பறடகள் (CAPF) அனுப்பப்பட்ட 

விவரங்கறள விளக்கப்படம் சித்தரிக்கிைது. பிப்ரவரி 24 மை்றும் 25 ஆகிய றததிகளில் 

பைியமரத்்தப்பட்ட காவலரக்ளின் எை்ைிக்றக டபாருத்தமாக 

அதிகரிக்கப்படவில்றல என்பறத இது காட்டுகிைது, அப்றபாதுதான் காவல் 

நிறலயங்களுக்கு அதிகப்பட்ச துயர அறழப்புகள் வந்தன.  

உை்றமயில், பிப்ரவரி 24 அன்று, சிவில் றபாலீஸ் மை்றும் துறை ராணுவப் 

பைியாளரக்ளின் எை்ைிக்றக பிப்ரவரி 23 ஐ விடக் குறைவாகறவ இருந்தது. 

பிப்ரவரி 26 அன்றுதான் பைியமரத்்தலில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இருந்தது - 

றதசிய பாதுகாப்பு ஆறலாசகர ் நிறலறம “கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்று அறிவித்த 

நாள். ”. 

Source: First chargesheet in FIR 59 Ignored Alerts 

பிப்ரவரி 23 முதல் அதிகளவிலான பைியமரத்்தறல அறிவுறுத்தும் காவல்துறையின் 

உள் எசச்ரிக்றககளின் டவளிசச்த்தில் இந்த இறடடவளி அதிகரிக்கிைது. தில்லி 

காவல்துறையின் சிைப்புப் பிரிவு மை்றும் புலனாய்வுப் பிரிவானது பிப்ரவரி 23, 

ைாயிை்றுக்கிழறம வடகிழக்குக்கு வயரட்லஸ் றரடிறயா டசய்திகள் மூலம் 

“குறைந்தது ஆறு” எசச்ரிக்றககறள அனுப்பியது. மாவட்ட மை்றும் காவல்துறை 

தறலறம. 
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மதியம் 3 மைிக்கு டமௌஜ்பூர ்டசௌக்கில் ஒன்றுகூடுமாறு ஆதரவாளரக்ளுக்கு கபில் 

மிஸ்ரா தனது அறழப்றப ட்வீட் டசய்தறத அடுத்து, முதல் எசச்ரிக்றக அப்பகுதியில் 

அதிக அளவில் வரிறசப்படுத்தல் மை்றும் றபாலீஸ் இருப்றப அறிவுறுத்தியது. 

மவுஜ்பூரில் கல் வீசச்ு டதாடங்கியது மை்றும் கும்பல்கள் அைிதிரள்வறதக் கை்ட 

பின்னர ் எசச்ரிக்றககள் அனுப்பப்பட்டன. பாதிப்புகள் காவல்துறையின் உதவிறய 

நாடிய மக்களுக்கு சிறிதளவு பதில் கிறடத்தது அல்லதுஅதுவும் இல்றல. வன்முறை 

நடந்த நான்கு நாட்களில் டடல்லி காவல்துறைக்கு சுமார ்13,200 றபரிடர ்அறழப்புகள் 

வந்ததாகவும், ஒவ்டவாரு நாளும் அறழப்புகளின் எை்ைிக்றக அதிகரித்து 

வருவதாகவும் ஒரு பத்திரிறகயாளர ் விசாரறையில் டதரியவந்துள்ளது. ஒவ்டவாரு 

நாளும் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வரும் அறழப்புகளின் எை்ைிக்றக பிப்ரவரி 

23 அன்று 700 ஆகவும், பிப்ரவரி 24 அன்று 3,500 அறழப்புகளாகவும், அடுத்த நாள் 7,500 

ஆகவும் உயரந்்து, பிப்ரவரி 26 ஆம் றததி 1,500 அறழப்புகளாகக் குறைக்கப்பட்டது. 

இருப்பினும், காவல்துறை இவை்றின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்றக குறித்த நிறலய 

பதிறவடுகள் காலியாக இருப்பது கை்டறியப்பட்டது.  

வன்முறையின் ஒவ்டவாரு நாளிலும் அக்கம்பக்கத்து, பள்ளிகள் மை்றும் வழிபாட்டுத் 

தலங்களில் இருந்து வரும் அறழப்புகளுக்கு காவல்துறை பதிலளிக்காத பல 

நிகழ்வுகறள அத்தியாயம் 3 பதிவு டசய்கிைது. ஆரம்பத்திறலறய தகவல் கிறடத்த 

நிறலயில், காவல்துறை மை்றும் பாதுகாப்புப் பறடறய உடனடியாக 

முடுக்கிவிடாதது டடல்லி காவல்துறை தறலறம மை்றும் எம்டஹசஏ் தரப்பில் டபரும் 

றதால்வியாகும். டடல்லியில் நடந்த மிக சமீபத்திய நிகழ்வுகள், நகரத்தில் எவ்வளவு 

விறரவாக பாதுகாப்புப் பறடகறள அனுப்ப முடியும் 

என்பதை்குசாட்சியமளிக்கின்ைன. ஏப்ரல் 2022 இல் ஜஹாங்கிரப்ுரியில் (வடறமை்கு 

தில்லி) வகுப்புவாத வன்முறை சம்பவத்றதத் டதாடரந்்து நூை்றுக்கைக்கான 

காவல்துறையினரும் துறை ராணுவப் பறடகளின் கூடுதல் நிறுவனங்களும் 

துரிதமான மை்றும் டதாடரந்்து நிறலநிறுத்தப்பட்டன. அப்பகுதியில் ஒரு இடிப்பு 

இயக்கத்திை்குத் தயாராகும் வறகயில், கிட்டத்தட்ட 1500 காவல்துறையினறர 

றபாலீஸார ்குவித்தனர.் ஒறர இரவில் (400க்கான றகாரிக்றகக்கு எதிராக); கூடுதலாக, 

மத்திய ரிசரவ்் றபாலீஸ் பறட மை்றும் இந்றதா-திடபத்திய எல்றலப் பறடயின் 

சிலபிரிவுகள்வழங்கப்பட்டன. அத்தறகய தயாரிப்பு சாத்தியமாக இருக்கும்றபாது, 

பிப்ரவரி 23, 2020 அன்று வடகிழக்கு டடல்லியில் ஏன் றதறவயான வரிறசப்படுத்தல் 

உறுதி டசய்யப்படவில்றல என்பது விவரிக்க முடியாதது. இந்த சூழ்நிறலயானது 

வன்முறைக்கு அதன் வளங்கள் மை்றும் திைனுக்கு ஏை்ைவாறு பதிலளிக்க மத்திய அரசு 

தவறியறதக் கடுறமயாகக் கைக்கிடுகிைது. அறியப்பட்ட உளவுத்துறை, 

விழிப்பூட்டல்கள், டமாத்த றபாலீஸ் மை்றும் பிை பாதுகாப்புப் பறட பலம் மை்றும் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் முழுவதும், கலவரசூழ்நிறல மை்றும் வன்முறை நாட்களில் 

இருந்து அனுப்பப்பட்ட வரிறச ஆகியவை்றின் விரிவான, சுயாதீனமான மறுஆய்வு 

அவசரமாக றதறவ என்று குழு முடிவு டசய்கிைது.  

 

டடல்லி அைசு 

இந்த முழு றநரத்திலும் டடல்லி அரசாங்கம் சமூகங்களுக்கு இறடறய மத்தியஸ்தம் 

டசய்ய, எசச்ரிக்றக அறிகுறிகளுடன் கூட விறலமதிப்பை்ை எறதயும் டசய்யாததாக 

குழு கை்டறிந்துள்ளது. டடல்லி காவல்துறையின் நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாடு மத்திய 

அரசிடம் இருப்பதால் வன்முறைறயக் கட்டுப்படுத்தும் டடல்லி அரசாங்கத்தின் 

திைன் குறைவாகறவ உள்ளது; நிறலறமறய அறமதிப்படுத்த குடிறம மத்தியஸ்தம் 

மை்றும் அரசாட்சியின் பங்றக அது டசலுத்தத் தவறிவிட்டது. அரசாங்கமும், அதன் 

பிரபலமான முதலறமசச்ரும், ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்புதான் மாடபரும் 
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டவை்றியின் மூலம் றதரந்்டதடுக்கப்பட்டனர.் அந்த உறுதியான டவை்றியின் 

பின்னைியில் தன்னால் முடிந்த அறனத்றதயும் டசய்வதை்குப் பதிலாக முை்றிலும் 

பயனை்ை, உதவியை்ை நிறலப்பாட்றட டவளிப்படுத்தினர.் கூடுதலாக, நிவாரைம் 

மை்றும் இழப்பீட்றட உறுதி டசய்வதை்கு றநரடியாகப் டபாறுப்பான டடல்லி அரசு, 

இந்தப் பங்றக அரத்்தமுள்ள வறகயில் நிறைறவை்ைத் தவறிவிட்டது. வன்முறை 

நாட்களில் அரசாங்க அறமப்புகள் பயனுள்ள நிவாரைங்கறள வழங்கத் 

தவறிவிட்டன. றபாதிய நிவாரை முகாம்கள் இல்லாததாலும், ஈத்கா முகாம் திடீடரன 

மூடப்பட்டதாலும், பல பாதிப்புக்குள்ளான மக்கள் தங்குமிட வசதியின்றி தவிக்க 

றநரிட்டும். வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு ஏை்பட்ட பாதிப்புகள் மை்றும் 

இழப்புகளுக்கு இழப்பீடு விறரவாக வழங்கப்படுவறத டடல்லி அரசு உறுதி 

டசய்திருக்க றவை்டும். இருப்பினும், இழப்பீட்டுத் டதாறகக்கான ஒப்புதல் மை்றும் 

வழங்குவதில் சிரமம் மை்றும் தாமதம் ஏை்பட்டுள்ளது. முடிவுகள் எடுக்கப்பட்ட 

இடத்தில், பாதிக்கப்பட்ட பாதிப்புடன் டபாருந்தாத இழப்பீட்டுத் டதாறககள் அல்லது 

றபாதுமான அடிப்பறடயின்றி இழப்பீடு நிராகரிக்கப்படும் முறைகள் உள்ளன. 

விசாைறண ஆறணயம் ததறவ 

காரைிகள் மை்றும் மாநிலத் றதால்விகளின் சங்கமம், வடகிழக்கு டடல்லிறய 

முந்திய வன்முறை தடுக்கப்படாமலும், ஒருமுறை டதாடங்கப்பட்டாலும் பரவாமல் 

தடுக்கப்படாமலும் இருந்த சூழ்நிறலக்கு வழிவகுத்தது. முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான 

டவறுக்கத்தக்க உள்ளடக்கம் மை்றும் வன்முறைறயத் தூை்டும் றபசச்ுக்கள் பல 

நடிகரக்ளிடமிருந்து டவளிப்பட்டன. வன்முறைக்கு காவல்துறை உடந்றதயாக 

இருந்ததை்கான ஆவைப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வுகளும் உள்ளன. உயிரக்ள், 

உறடறமகள் மை்றும் சட்டத்தின் ஆட்சிறயப் பாதுகாப்பதில் மத்திய, மாநில 

அரசுகள் தங்கள் கடறமறய நிறைறவை்ைத் தவறிவிட்டன. வன்முறை நடந்து இரை்டு 

ஆை்டுகளுக்கு றமலாகியும், டபாறுப்புக்கூைல் பை்றிய டவளிப்பறடயான 

பிரசச்ிறனகள் கவனிக்கப்படாமல் உள்ளன. இந்தக் குழு, வன்முறைக்கு வழிவகுத்த 

காரைிகள் மை்றும் டபாறுப்புக்கூைல் மை்றும் அதன் பின் ஏை்படும் இழப்பீடுகளுக்கு 

வழிவகுத்த காரைிகறள நிறுவ பாரபட்சமை்ை விசாரறைக்காக ஒரு விசாரறை 

ஆறையம்அறமக்கப்பட றவை்டும் என்று கை்டறிந்துள்ளது.  

அத்தறகய ஆறையம் அதன் டசயல்பாட்டின் மூலம் உை்றமறயப் டபறுவதன் 

மூலம் சட்டத்தின் மீது நம்பிக்றகறய மீட்டடடுக்க நடவடிக்றக எடுக்கும் என்று 

நாங்கள் நம்புகிறைாம். முன்டமாழியப்பட்ட விசாரறை ஆறையத்திை்கான குறிப்பு 

விதிமுறைகள் மை்றும் தறலவரின் றதரவ்ு, அதன் சுயாதீனமான மை்றும் பயனுள்ள 

டசயல்பாட்றட உறுதிப்படுத்துவது ஆகியறவமிகவும் முக்கியமானது.  

வன்முறற குறித்து டடல்லி காவல்துறறயின் விசாைறண 

ஜனவரி 2022 நிலவரப்படி, ஐபிசி மை்றும் பிை சட்டங்களின் கீழ் பல்றவறு குை்ைங்கள் 

இருப்பதாகக் கூறி டமாத்தம் 758 எஃப்ஐஆரக்ள் பதிவு டசய்யப்பட்டுள்ளன. மாரச் ்2020 

இல், டடல்லி காவல்துறையின் சிைப்புப் பிரிவு எஃப்ஐஆர ் 59 ஐ பதிவு டசய்தது, 

வன்முறைறயத் தூை்டுவதை்கு முன்கூட்டிறய திட்டமிடப்பட்ட சதி இருப்பதாகக் 

கூறினர.் சில நாட்களில், சிைப்புப் பிரிவு, சதியில் பயங்கரவாதச ் டசயல்களில் 

ஈடுபட்டதை்கான ஆதாரங்கள் கை்டுபிடிக்கப்பட்டதாகக் கூறியது, றமலும் UAPA ஐப் 

பயன்படுத்தியது. டிசம்பர ் 10, 2021 வறர இருக்கும் நீதித்துறை உத்தரவுகள், 

குை்ைப்பத்திரிறககள் (எஃப்ஐஆர ் 59 இல் உள்ள முதல் குை்ைப்பத்திரிறக மட்டும் 

உட்பட) மை்றும் எஃப்ஐஆரக்ள் (முதல்தகவல்அறிக்றக) உள்ளிட்ட முதன்றம 

விஷயங்கறள மதிப்பாய்வு டசய்ததில், குழுசில சிக்கலான அம்சங்கறளக் 

கை்டறிந்தது. 
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யுஏபிஏவின் நியாயமற்ற பயன்பாடு 

எஃப்ஐஆர ் 59/2020 வழக்கு பிப்ரவரி வன்முறை டதாடரப்ான டடல்லி றபாலீஸ் 

விசாரறையின் மிக முக்கியமான அம்சம், குை்ைம் சாட்டப்பட்ட 18 நபரக்ளுக்கு 

எதிராக எஃப்ஐஆர ்59 இல் யுஏபிஏறவப் பயன்படுத்தியுள்ளது. UAPA, பயங்கரவாதத்றத 

எதிரப்்பதை்கான ஒரு சிைப்புச ் சட்டமாக இருப்பதால், குை்ைம் சாட்டப்பட்ட நபரக்ள் 

மீது ஒரு அசாதாரைமான கடுறமயான நிபந்தறனகறள கட்டவிழ்த்து விடுகிைது. 

இந்த ஒழுங்குமுறை விசாரறைக்கு முந்றதய தடுப்புக்காவறல நீட்டிக்கிைது, 

ஜாமீறன கடுறமயாக கட்டுப்படுத்துகிைது மை்றும் குை்ைம் சாட்டப்பட்டவரக்றள 

பயங்கரவாதிகளாககாட்ட வழிவகுக்கிைது. றபாதுமான ஆதாரத்துடன் பயங்கரவாதச ்

டசயல்களின் வறரயறைறய டதளிவாகச ் சந்திக்கும் டசயல்களில் மட்டுறம இது 

எசச்ரிக்றகயுடன் டசயல்படுத்தப்பட றவை்டும். இந்த குழு FIR 59 இல் UAPA ஐப் 

பயன்படுத்துவதை்கான றகள்விறய மிகவும் கவனமாகப் பரிசீலித்துள்ளது. FIR 59 இல் 

குை்ைம் சாட்டப்பட்ட நபரக்ள் CAA ஐ ரத்து டசய்ய அரசாங்கத்றத கட்டாயப்படுத்தும் 

வழிமுறையாக கலவரத்றத டசயல்படுத்த சதி டசய்தனர ் என்பது அரசு தரப்பு 

வழக்கு. கூைப்படும் குை்ைச ் டசயல்கள் பயங்கரவாதச ் டசயலாகும் என்ை 

குை்ைசச்ாட்றட ஆதரிக்கும் எந்தப் டபாருறளயும் தை்றபாறதய விசாரறையின் 

மூலம் இந்தக் குழு கை்டுபிடிக்கவில்றல. கூைப்படும் சதிறய தை்றபாறதய 

வன்முறைக்கு வழிவகுத்தது என்று ஒருவர ் கருதினாலும், அது டபாது ஒழுங்றக 

சீரக்ுறலத்ததுஎன்றுதான்கருதமுடியும். அதில் சில அத்தியாயம் 9 இல் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன, டபாது ஒழுங்றக மீறும் டசயல்களுக்கும் இந்தியாவின் 

பாதுகாப்றபப் பாதிக்கும் டசயல்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்றத விளக்குகிைது, 

பிந்றதயது UAPA ஐத ்தூை்டுவதை்கான அடிப்பறட நிபந்தறனயாகும். 

வடகிழக்கு தில்லியில் குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் மட்டும் நடத்தப்பட்ட தை்றபாறதய 

வன்முறை, இந்தியாவின் ஒை்றுறம, ஒருறமப்பாடு, பாதுகாப்பு அல்லது 

இறையாை்றமறயப் பாதிக்கும் என்று வாதிடுவது ஒரு நீட்சியாக இருக்கும். றமலும், 

குை்ைப்பத்திரிறகயில் உள்ள டபாருள், அரசு நிறுவனம் றபான்ை எந்தடவாரு 

அறடயாள இலக்கின் மீதும் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க டபாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

ஒரு நபர ்அல்லது அறடயாளத்தின் மீதும் எந்த தாக்குதறலயும் பிரதிபலிக்கவில்றல. 

றமலும், குை்ைப்பத்திரிறகயில் உள்ள டபாருள், முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு 

காட்டுவதாகக் கூைப்படும் சட்டமான சிஏஏறவ ரத்து டசய்ய றவை்டும் என்று 

வாதிடும் நபரக்ள், இந்து சமூகத்தில் பயங்கரவாதத்றதத் தாக்கும் றநாக்கத்தில் உள்ள 

கருத்றத நம்பத்தகுந்த வறகயில் றகன்வாஸ் டசய்யவில்றல. மாைாக, முந்றதய 

அத்தியாயங்களில் உத்திறயாகபூரவ் தரவு மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டபடி, 

டகால்லப்பட்டவரக்ள், உடல்ரீதியாக தாக்கப்பட்டவரக்ள், மை்றும் டசாத்துக்களுக்கு 

றசதம் விறளவிக்கப்பட்டவரக்ளில் அதிகமானவரக்ள் முஸ்லிம்கள். றமலும், 

டபருமளவிலான மசூதிகள் றசதப்படுத்தப்பட்டு சிறுபான்றம சமூகத்தின் மீது 

அளவுக்கதிகமான தாக்கம் ஏை்பட்டது. முஸ்லீம்கள் ஆதிக்கம் டசலுத்தும் பகுதிகளில் 

"முஸ்லிம் நபரக்ள்" கலவரங்கறள ஒழுங்கறமப்பது, முஸ்லிம்கள் 

பாதிக்கப்பட்டவரக்றளக் டகால்வது மை்றும் மசூதிகறள எரித்து முஸ்லிம்களுக்கு 

எதிராக பாரபட்சம் காட்டுவதாகக் கூைப்படும் சட்டத்திை்கு எதிரப்்புத் டதரிவிக்கும் 

றநாக்கத்தில் உள்ள டபாருத்தமின்றம நீதிமன்ைங்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

தை்றபாறதய வழக்கில் UAPA வின் தவைான மை்றும் ஆதாரமை்ை பயன்பாடு சட்டத்றத 

விரிவுபடுத்துவது மட்டுமல்ல, ஆனால் சட்டத்தின் ஒரு வக்கிரம் மை்றும் இலக்காகத் 

றதான்றுகிைது. 

FIR 59 இல் சதி குற்றசச்ாட்டின் வலிறம  
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59 எஃப்ஐஆர ் 59 இல் தாக்கல் டசய்யப்பட்ட முதல் குை்ைப்பத்திரிக்றகயின் இந்த 

குழுவின் பகுப்பாய்வு, டபாறியியல் வகுப்புவாத கலவரங்கறள இலக்காகக் டகாை்ட 

ஒரு விரிவான திட்டமிடப்பட்ட சதி என்ை வழக்குத் டதாடரின் குை்ைசச்ாட்டு, சட்டத்தில் 

உள்ளாரந்்த நம்பகத்தன்றமயை்ை விஷயங்கறளச ் சாரந்்துள்ளது என்பறத 

டவளிப்படுத்துகிைது. குழுவால் பகுப்பாய்வு டசய்யப்பட்ட டபாருட்களிலிருந்து, ஒரு 

சதித்திட்டத்திை்கான ஒறர ஆதாரம் கூட்டங்களில் கலந்துடகாை்ட நபரக்ளின் சாட்சி 

அறிக்றககள் மூலமாகறவா அல்லது விவாதங்கறள றகட்டறிந்ததாகறவா 

கிறடக்கிைது. சிைப்புப் பிரிவினரால் பதிவு டசய்யப்பட்ட சாட்சிகளின் உை்றமத் 

தன்றம விசாரறையில் றசாதிக்கப்படும் அறதறவறள, கலவரத்துக்கான 

ஏை்பாடுகள் குறித்த டவளிப்பறடயான விவரங்கறளக் றகட்டறிந்ததாகக் கூறும் 

ஒவ்டவாரு டபாதுச ் சாட்சியும் தானாக முன்வந்து இந்தத் தகவறல இரை்டு 

மாதங்களுக்கும் றமலாக காவல்துறையிடம் டதரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

வன்முறைக்குப் பிைகு, மை்றும் எஃப்ஐஆர ்

59 இல் ஆரம்பக் றகதுகளுக்குப் பிைகு. சாட்சிகள் புகாரளிப்பதில் தாமதம் 

ஏை்பட்டதை்கு எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்றல. விசாரறையின் ஒவ்டவாரு அடியும், 

குறிப்பாக எஃப்ஐஆர ்59 இல் குை்ைம் சாட்டப்பட்ட நபரக்ளின் றகதுகள், றதசிய மை்றும் 

பிராந்திய பத்திரிறககளால் பரவலாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது மை்றும் விரிவாக 

விவாதிக்கப்பட்டது. இந்த சாட்சிகள் உடனடியாக வருவதை்கு றபாதுமான அறிவிப்பு 

இருந்தது. விவரிக்கப்படாத தாமதம் இந்த சாட்சிகளுக்கு சாத்தியமான பயிை்சிறயக் 

குறிக்கிைது. IPC FIRகளில் உள்ள விசாரறைறய (FIR 48, 49 மை்றும் 50 றபான்ைறவ) FIR 

59 இல் உள்ள அறத குை்ைசச்ாட்டுகளின் விசாரறையுடன் ஒப்பிடுவது, அறத 

சம்பவத்தின் முக்கியமான அம்சங்கறளப் பை்றிய சரிடசய்ய முடியாத 

றவறுபாடுகறள டவளிப்படுத்துகிைது. இத்தறகய முரை்பாடுகள் எஃப்ஐஆர ் 59 இன் 

குை்ைப்பத்திரிறகயில் கூைப்பட்டுள்ள கூை்றுகள் மீது சந்றதகத்தின் றமகத்றத 

ஏை்படுத்துகிைது மை்றும் றசகரிக்கப்பட்ட சாட்சி அறிக்றககள் 

புறனயப்பட்டிருப்பதை்கான சாத்தியக்கூறுகறள றமலும் உறுதிப்படுத்துகிைது. 

தவறான விசாைறண 

குறிப்பிடத்தக்க வறகயில் பலவீனமான UAPA வழக்றகத் டதாடுத்தது உட்பட, 

காவல்துறையின் நடவடிக்றககள் மை்றும் விடுபடல்கள், பிப்ரவரி 2020 வன்முறை 

மீதான ஒட்டுடமாத்த விசாரறைறய றமலும் பலவீனப்படுத்துகிைது என்று குழு 

கை்டறிந்துள்ளது. சில ஐபிசி வழக்குகளில் ஜாமீன் வழங்கும் றபாது, இந்த 

தாமதத்திை்கு எந்த விளக்கமும் அளிக்காத காவல்துறை மை்றும் டபாது சாட்சிகளின் 

தாமதமான வாக்குமூலங்கறள மீை்டும் மீை்டும் நம்பியிருப்பறத நீதிமன்ைங்கள் 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளன. டபாலிஸ் சாட்சிகளின் தாமதமான வாக்குமூலங்கள் குறிப்பாக 

சந்றதகத்திை்குரியறவ, ஏடனனில் டபாலிஸ் பைியாளரக்ள் விசாரறையின் 

டசயல்முறைறய நன்கு அறிந்தவரக்ள், றமலும் ஒரு சிவிலியன் சாட்சிக்கு 

இருக்கக்கூடிய தறடகள் அல்லது வரம்புகள் இல்றல. சில ஐபிசி வழக்குகளில், குை்ைம் 

சாட்டப்பட்டவரக்றள சிக்க றவக்க றபாலீஸ் சாட்சிகள் றவை்டுடமன்றை 

விறதக்கப்பட்டதாக நீதிமன்ைங்கள் கருத்து டதரிவித்துள்ளன. இந்தக் 

குை்ைங்களுக்கான காவல் நிறலயங்கள் முழுவதும் எஃப்.ஐ.ஆர ் பதிவு டசய்தல், 

சாட்சிகறள விசாரறை டசய்தல் றபான்ைவை்றின் டதாடரப்ுறடய ஸ்றடஷன் றடரி 

பதிவுகள் டதாடரந்்து இல்லாததால் புறனயப்படுவதை்கான சாத்தியம் றமலும் 

வலுப்டபறுகிைது. சில ஐபிசி வழக்குகளில் ஜாமீன் வழங்கும் றபாது, விசாரறை 

நீதிமன்ைங்கள், முஸ்லிம்கறள அடிப்பதில் இந்து சமூகத்றதச ் றசரந்்தவரக்ளுடன் 

முஸ்லிம்கள் றசரந்்ததாக குை்ைம் சாட்டப்பட்ட வழக்குகளில் அரசு தரப்பு 

விவரிப்புகளின் அபத்தம் குறித்தும் கருத்து டதரிவித்துள்ளன. ஒரு டநருக்கமான 

ஆய்வு IPC குை்ைங்களின் விசாரறையில் இத்தறகய குறைபாடுகளின் நிறலயான 
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வடிவத்றத டவளிப்படுத்துகிைது. றமலும், பிப்ரவரி 2020 வன்முறையுடன் டதளிவான 

டதாடரற்பக் டகாை்டதாகத் றதான்றும் கறத நிகழ்வுகறள விசாரிப்பதில் இருந்து 

தில்லி காவல்துறை ஒதுங்கியிருப்பறதக் காை்கிறைாம். வன்முறையின் 

டதாடக்கத்திை்கு அருகாறமயில் றபசப்படும் றபசச்ுகறள (டவறுப்பு, உபறதசம் 

மை்றும் தூை்டுதல் றபான்ை உைரவ்ுகளால் தூை்டப்பட்ட) றபாலீசார ் விசாரிக்க 

மறுப்பதும், இந்த வாரத்்றதகளில் இருந்து பாயும் விறளவுகள், விசாரறையின் 

றநரற்மறய கடுறமயாக இழிவுபடுத்துகிைது. விசாரறையின் ஒட்டுடமாத்த 

திறசயும் வறளந்துள்ளது. ஒருபுைம், றமறல குறிப்பிட்டுள்ள புை்படுத்தும் 

டசாை்களுடன் வன்முறை டவடித்ததன் டதாடரற்பப் பை்றி விசாரிக்க காவல்துறை 

புைக்கைித்துள்ளது, மறுபுைம், முஸ்லிம்கறள குறிறவத்து வன்முறையில் 

ஈடுபட்டதாகக் கூைப்படும் சில CAA எதிரப்்பு றபாராட்டக்காரரக்றள UAPA வழக்குக்கு 

உட்படுத்தியது. பாரபட்சமை்ை மை்றும் கடுறமயான விசாரறை மட்டுறம 

உை்றமறய டவளிசச்ம் றபாட்டுக் காட்டவும், டபாறுப்புக்கூைறல உறுதி டசய்யவும், 

வன்முறையில் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு நீதிறய வழங்கவும் முடியும் என்று இந்தக் 

குழு முடிவு டசய்கிைது. 

பைந்த தாக்கங்கள் 

டபாது டசாற்டபாழிறவ வகுப்புவாதமாக்குதல் 

வடகிழக்கு டடல்லியில் வன்முறையில் உசச்க்கட்டத்றத அறடந்து, முஸ்லிம்களுக்கு 

எதிரான கறதயின் நுை்ைிய றதாை்ைம், வன்முறையின் உை்றமயான 

நிகழ்வுகளுடன், டபாது உறரயாடலில் டவறுப்பூட்டும் டசய்திகளின் வளரந்்து வரும் 

இறைறவக் குறிக்கிைது. சிறுபான்றமயினருக்கு எதிரான டவறுப்பின் டபாது 

டவளிப்பாடு, சில சமயங்களில் வன்முறைறயத் தூை்டுவது, றதரத்ல் பிரசச்ாரத்தில் 

டதாடரச்ச்ியான அம்சமாக மாறியுள்ளது. சமூகத்தின் சில பிரிவுகளால் 

டவறுப்பூட்டும் கறதகறள இயல்பாக்குதல் மை்றும் அங்கீகரிப்பது றபான்ை 

கவறலக்குரிய அறிகுறிகளும் உள்ளன 

மதச ் சிறுபான்றமயினறர றநாக்கிய டவறுப்பின் இந்த நிறலயான அடிநிறல 

சமூகங்களுக்கு இறடறயயான உைவுகறள சிறதத்து பல்றவறு வறகயான 

வன்முறைகளில் டவளிப்படுகிைது. இந்த அறிக்றகயில் உள்ள சுருக்கமான ஆய்வு, 

டபாதுப் றபசச்ுக்களுக்குள் டவறுக்கத்தக்க கறதகறளப் பரப்புவதில் ஊடகப் 

பிரிவுகளின் விரிவான பங்றகக் குறிக்கிைது. டதாறலக்காட்சி மை்றும் சமூக 

ஊடகங்கள் றநரடியாக வீடுகளிலும் ஸ்மாரட்் றபான்களிலும் பரப்புவதை்கான 

தளங்கறள வழங்குகின்ைன, முக்கியமாக அவரக்ள் டபறும் கறதகறள டதாடரந்்து 

உட்டகாள்ளும் டபாதுமக்களின் மனதில். இந்த அறிக்றகயில் இடம்டபை்றுள்ள 

டதாறலக்காட்சி நிகழ்சச்ிகளின் உள்ளடக்க பகுப்பாய்வு, CAA எதிரப்்புப் 

றபாராட்டக்காரரக்ள் மை்றும் முஸ்லிம்களின் ஒறர மூசச்ில் ஒறர மூசச்ில் 

சித்தப்பிரறம மை்றும் சந்றதகத்றத ஊக்குவிக்கும் வறகயில், அவரக்ளின் 

டகாடூரமான டசால்லாட்சி மை்றும் டசய்திகள் எவ்வளவு குறிப்பிடத்தக்க வறகயில் 

ஒத்திருந்தன என்பறதக் குறிக்கிைது. சில அரசியல்வாதிகளால் பரப்பப்படும் 

டவறுப்புப் றபசச்ுகளுடன் அவரக்ளின் கூட்டு நிறலத்தன்றம சரியான படிநிறலயில் 

இருந்தது. இறவ டவறுப்பின் கட்டிடக்கறலயின் சக்திவாய்ந்த அடித்தளங்கள். 

உலகிறலறய அதிக எை்ைிக்றகயிலான ஃறபஸ்புக் மை்றும் வாட்ஸ்அப் பயனரக்றள 

இந்தியா டகாை்டுள்ளது. இந்த தளங்கறள இயக்கும் அல்காரிதம்கள் றபாலிச ்

டசய்திகள், டவறுப்பூட்டும் றபசச்ுக்கள் மை்றும் வன்முறை உள்ளடக்கம் 

ஆகியவை்றின் நுகரவ்ுகறள நிறலநிறுத்துகின்ைன என்று இந்த சமூக ஊடக 

நிறுவனங்களில் இருந்து சுயாதீனமான ஆராய்சச்ி மை்றும் துைிசச்லான கசிவுகள் 

எசச்ரிக்கின்ைன. உலகளவில் சமூக ஊடக பயனரக்ளுக்கு ஆபத்துகள் இருந்தாலும், 
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இந்தியாவிை்கு ஆபத்துகள் தீவிரமானறவ. சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் டவறுப்பு 

மை்றும் தூை்டுதல்கறளத் தடுப்பதில் தகவலறிந்த விவாதம் மை்றும் விவாதம் றதறவ 

என்பது நமது காலத்தின் மிக அவசரமான சவால்களில் ஒன்ைாகும். டவறுப்புப் 

றபசச்ுகளுக்கு எதிராகச ் டசயல்படுவதை்கு, குறிப்பாக அரசியல் தறலவரக்ளால் 

றதரத்ல்களின் றபாது றவை்டுடமன்றை பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வலுவான நிறுவன 

விருப்பம் இல்லாதது மிகவும் கவறலயளிக்கிைது. டவறுக்கத்தக்க உள்ளடக்கத்றதப் 

பரப்புவதை்கும் இயல்பாக்குவதை்கும் றதரத்ல்கள் எளிதான தளங்களாக மாறுவறதத் 

தடுப்பதில் குறிப்பாக இந்தியத் றதரத்ல் ஆறையம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிைது. 

டவறுக்கத்தக்க றபசச்ுகளுக்கு எதிராக சட்டத்றதப் பயன்படுத்துவதில் 

நீதிமன்ைங்களும் காவல்துறையினரும் முக்கியப் பங்காை்றுகின்ைனர ் மை்றும் 

உறுதியான அறிகுறிகள் டதன்படும் றபாது வன்முறை டவடிப்பறதத் தடுக்க 

விழிப்புடன் இருக்க றவை்டும், றமலும் உை்றமயான குை்ைவாளிகள் டபாறுப்புக்கூை 

றவை்டிய நடவடிக்றககறள எடுக்க றவை்டும். வன்முறைறயத் தூை்டும் 

டவறுக்கத்தக்க டசாை்டபாழிவுகறளக் கை்டிக்கவும், எதிராகச ் டசயல்படவும், 

அவை்றின் அரசியலறமப்புக் கடறமகளுக்கு இைங்க, இந்த நிறுவனங்கறளக் குழு 

றகட்டுக்டகாள்கிைது. 

அறமதியான தபாைாட்டத்றத கட்டுப்படுத்துதல் 

வடகிழக்கு டடல்லியில் சிஏஏ-வுக்கு எதிரான உள்ளிருப்புப் றபாராடட்ங்கறள இலக்கு 

றவத்து அழிக்கப்பட்டறத, பரந்த தாக்கங்கள் இல்லாமல் தனிறமப்படுத்தப்பட்ட 

நிகழ்வாகக் கவனிக்க முடியாது. வன்முறைறயப் பயன்படுத்துவது, தன்றனத் தாறன 

எதிரக்்கும் டசயலின் மீது குளிரச்ச்ியான விறளறவ ஏை்படுத்துகிைது. நியாயமை்ை 

அரசின் தறலயீடு அல்லது குறைப்பு ஆகியவை்றிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட இந்திய 

அரசியலறமப்பின் 19 வது பிரிவின் கீழ் அறமதியான கூட்டம் ஒரு அடிப்பறட 

உரிறமயாக உள்ளது. ஜனநாயகத்தில் உள்ளாரந்்த அரசுக்கும் குடிமக்களுக்கும் 

இறடயிலான உறரயாடலில், எதிரப்்புச ் டசயல் குடிமக்கள் அரசுடன் 

ஈடுபடுவதை்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த  

வழியாகும். இந்தியாவின் ஜனநாயக டநறிமுறையின் டபரும்பகுதி, சுதந்திரம் முதல் 

இன்று வறர, அறனத்து தரப்பு மக்களும் மை்றும் பல்றவறு காரைங்களுக்காக 

தனிநபரக்ள் மை்றும் குழுக்களின் எதிரப்்பின் மூலம் வடிவறமக்கப்பட்டுள்ளது. 

குடிமக்களுடன் அரசு நடத்தும் ஜனநாயக ஈடுபாட்டின் குறைபாட்டின் விறளவாக 

எதிரப்்புத் தளம் டபரும்பாலும் உள்ளது என்பறதக் கவனத்தில் டகாள்ள றவை்டும். 

CAA க்கு எதிரான றபாராட்டங்கள் ஒரு உதாரைம். CAA-NRC யால் தாங்கள் உரிறம 

மறுக்கப்படலாம் என்று உைரந்்த சமூகத்தின் பிரிவுகள், குறிப்பாக முஸ்லிம்கள் 

டவளிப்படுத்தும் தீவிர அசச்ங்களுக்கு ஜனநாயக டசயல்முறைகறளப் 

பயன்படுத்தறவா அல்லது பதிலளிக்கறவா மத்திய அரசு எந்த முயை்சியும் 

எடுக்கவில்றல. உறரயாடல் மை்றும் ஈடுபாடு இல்லாத நிறலயில், சமூகங்கள் 

வாதிடுவதை்கு எை்சியிருக்கும் ஒறர ஜனநாயக வழி எதிரப்்பு. அறமதியான முறையில் 

ஒன்றுகூடி றபாராட்டம் நடத்துவதை்கான உரிறமறய சந்றதகத்திை்கு இடமின்றி 

பாதுகாக்கவும், எதிரப்்பு டதரிவிக்கும் உரிறமறய நசுக்கும் வன்முறை 

பழிவாங்கல்களுக்கு எதிராக றதறவயான நடவடிக்றக எடுக்கவும் குழு அரச 

நிறுவனங்கறள றகட்டுக்டகாள்கிைது. UAPA வின் துஷ்பிரறயாகம் கூடுதலாக, இந்த 

அறிக்றக UAPA இன் டகாள்றகயை்ை நறடமுறையின் தாக்கங்கள் மை்றும் 

நியாயமான விசாரறைக்கு குை்ைம் சாட்டப்பட்டவரின் உரிறமறய விளக்குகிைது. 

குை்ைவியல் வழக்கு மை்றும் டபாருள் உை்றம என்று கருதுவதை்கு நீதிமன்ைம் 

றதறவப்படும் பிறையின் கடுறமயான தரநிறல, குை்ைமை்ைவர ் என்ை 

அனுமானத்றத கைிசமாக நீரத்்துப்றபாகச ் டசய்கிைது, றமலும் அதனுடன், 

நியாயமான விசாரறையின் அடித்தளமாகும். வதாலியில் விதிக்கப்பட்டுள்ள 
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பிறைய வரம்புகளின் டவளிசச்த்தில், கூைப்படும் உை்றமகளுக்கு UAPA 

டபாருந்தாது என்று நீதிமன்ைங்கள் கூறிய வழக்குகளில் மட்டுறம தகுதியின் 

அடிப்பறடயில் ஜாமீன் வழங்கப்படுகிைது. குை்ைம் சாட்டப்பட்டவரக்ளின் 

நீட்டிக்கப்பட்ட காவல் மை்றும் தடுமாறி றகது டசய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளுடன் 

இறைந்து ஜாமீனுக்கான இந்த உயர ் வாசலில் UAPA குை்ைம் சாட்டப்பட்டவரக்ள் 

விசாரறையின்றி காலவறரயை்ை சிறையில் அறடக்கப்படுவறத உறுதி டசய்கிைது. 

முக்கியமாக, UAPA றசாதறனகள் அதிக நிலுறவயில் உள்ள தாமதத்தால் 

வறகப்படுத்தப்படுகின்ைன. UAPA றவை்டுடமன்றை தனிநபரக்ளின் நீை்ட கால 

காவலில் றவத்து, றபாதிய ஆதாரங்கள் இல்லாத நிறலயில் "தை்டறனறய" உறுதி 

டசய்வறத பயன்பாட்டு முறைகள் டவளிப்படுத்துகின்ைன. 

சமீபத்திய யுஏபிஏ வழக்குகள், வழக்கு ஆவைங்கள் ஊடகங்களில் கசிந்து ஒரு பய 

மனறநாறய உருவாக்கி, பாரபட்சமான ஊடக விசாரறைகறளத் தூை்டுவது 

மை்றும் இந்த வழக்குகளில் ஆஜராகும் வக்கீல்கறள மிரட்டுவது றபான்ை 

நிகழ்வுகளுடன் இறைந்துள்ளது. UAPA இன் கீழ் விடுவிக்கப்பட்ட தீரப்்புகள் பை்றிய 

ஆய்வு, றமாசமான விசாரறைகள், புறனயப்பட்ட மீட்டடடுப்புகள் மை்றும் 

றகப்பை்ைப்பட்ட இலக்கியங்கள் அல்லது பலவீனமான சங்கங்கள் ஆகியவை்றின் 

அடிப்பறடயில் தை்டறனகறளப் டபை முயை்சிக்கும் வழக்குகள் ஏராளமாக 

உள்ளன. UAPA இன் கீழ் விகிதாசாரமை்ை றகதுகள் மை்றும் சிறிய தை்டறனகள், 

பயங்கரவாத நடவடிக்றககறள திைம்பட அங்கீகரித்து வழக்குத் டதாடரும் 

றநாக்கத்திை்காக சட்டம் டபாருந்தாது என்று கூறுகின்ைன. இது தடா மை்றும் றபாட்டா 

றபான்ை முந்றதய பயங்கரவாத எதிரப்்புச ் சட்டங்கறள தவைாகப் பயன்படுத்திய 

அனுபவத்துடன் ஒத்துப்றபாகிைது. UAPA பை்றிய விரிவான மறுஆய்வுக்கான அவசரத் 

றதறவறய இந்தக் குழு மீை்டும் வலியுறுத்துகிைது. தவைான தாக்கங்கள் மை்றும் 

தீங்கிறழக்கும் வழக்குகள் அதிகரித்துள்ள நிறலயில், டபாறுப்புக்கூைல் 

டசயல்முறைகள் உடனடியாகப் பாய றவை்டிய அவசரத் றதறவறய நாங்கள் 

மீை்டும் வலியுறுத்துகிறைாம்.  

Page 21 

தனிநபரக்றளத் துன்புறுத்துவதை்காக கிரிமினல் குை்ைங்கறள (யுஏபிஏ மூலம் 

மட்டும் அல்ல) நியாயமை்ை முறையில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எழும் நீதியின் 

கருசச்ிறதவுகளுக்கு டபாறுப்புக்கூைறல நிறுவுவதை்கு ஒரு சட்டத்றத 

உருவாக்குவதை்கு இந்த குழு அரறச வலியுறுத்துகிைது. அத்தறகய சட்டம், 

விடுவிக்கப்பட்ட நபரக்ளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதை்கும், டபாறுப்பான அதிகாரிகள் 

மீது தை்டறனக்குரிய நடவடிக்றகக்கும் வழிவறக டசய்ய றவை்டும். 

கணக்கிடும் தருணம் 

இந்த வகுப்புவாத அத்தியாயமானது, இந்தியா றபான்ை பல கலாசச்ார சமூகம் அதன் 

பன்முகத்தன்றமறய பலமாக உருவாக்கி, ஒழுங்றகயும் நல்லிைக்கத்றதயும் 

ஏை்படுத்தக்கூடிய உள் டசயல்முறைகறள பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது என்பது எங்கள் 

கருத்து. பசச்ாதாபம் மை்றும் சிந்தறன மை்றும் டசயலில் சாதுரியம், நல்லிைக்கப் 

பயிை்சி மை்றும் மிக முக்கியமாக, றமாதறலத் தீரக்்கும் கை்பறன ஆகியறவ 

அத்தறகய சமூகம் நீை்ட காலத்திை்கு நீடிக்க இன்றியறமயாத பை்புகளாகும். 

மாைாக, டவறுப்பு மை்றும் வன்முறைக்கான பாறதகள் என்ை கட்டறமப்பு 

வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சமூகங்கள் குைப்படுத்தும் மை்றும் மீட்டடடுக்கும் 

திைனில் குறைந்து நிை்கின்ைன. இந்த விறளவுகறள எளிதில் டசயல்தவிரக்்க 

முடியாது என்று நாங்கள் அை்சுகிறைாம். சிவில் சமூகத்தில் றவை்டுடமன்றை 

நல்லிைக்கம் மை்றும் பரிகாரச ்டசயல்கள் வடிவறமக்கப்பட றவை்டும் மை்றும் அரசு 



13 
 

அதில் பங்கு வகிக்க றவை்டும். றபசுறகயில், அறமதியான எதிரப்்பு வழிகள், 

றபாட்டியின் ஒழுங்கறமக்கப்பட்ட வடிவங்கள், பன்றம அரசியலில் ஒரு பாறதறய 

கை்டுபிடிப்பதை்கான இன்றியறமயாத வழிமுறையாகும். அவரக்ளின் டசாந்த 

வழியில், இறவ டசாந்தம் என்பதை்கான சின்னங்கள் - ஒருவர ் உரிறமயின் 

விஷயமாக றபாட்டியிடும் றபாது, டசாந்தமானது என்ை கருத்து 

உறுதிப்படுத்தப்படுகிைது. வகுப்புவாத வன்முறையின் இந்த நிகழ்வு, அதன் 

அடிப்பறட மட்டத்தில், டவறுப்றபத் தூை்டும் இரத்தக்களரியின் சதித்திட்டத்தின் 

மூலம் கிறடக்கும் ஆதாயங்களின் கீழ்த்தரமான விளம்பரமாகும். சறகாதரத்துவம், 

சமத்துவம் மை்றும் சுதந்திரம் என்ை ஒருங்கிறைந்த நறடமுறையில் உள்ள நீதிறய 

றநாக்கி அரசின் கருவிகள் டசயல்படுவறத முன்றனாக்கி டசல்லும் ஒறர வழி. 

 


