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நிசச்யமற்ற நீதி: வடகிழக்கு டடல்லி வன்முறற 

குறித்த குடிமக்கள் குழு அறிக்றக 2020 
 

நிர்வாகச ்சுருக்கம் 

பிப்ரவரி 23 மற்றும் 26, 2020 க்கு இடையில் மாவை்ை அளவிலான வகுப்புவாத 

வன்முடறயால் வைகிழக்கு டைல்லி அதிரந்்தது. 53 பபர ் டகால்லப்பை்ைனர ் மற்றும் 

நூற்றுக்கணக்காபனார ்காயமடைந்தனர.் வீடுகள், பள்ளிகள், வரத்்தக நிறுவனங்கள், 

வழிபாை்டுத் தலங்கள் தாக்கப்பை்ைன.  

குடிமக்கள் குழுவின் இந்த அறிக்டக வன்முடற டதாைரப்ான கவடலக்குரிய 

பிரசச்ிடனகடள முன்டவக்கிறது. 

அறிக்டகடய எழுதும் குழுவின் அடமப்பு பின்வருமாறு: 

1. நீதிபதி மதன் ல ோகூர,் உசச் நீதிமன்ற முன்னோள் நீதிபதி. (தல வர)் 

2. நீதிபதி ஏ.பி.ஷோ, சசன்லன மற்றும் செ ்லி உயர ்நீதிமன்றங்களின் முன்னோள் 

தல லம நீதிபதி மற்றும் இந்திய செ்ெ ஆலையத்தின் முன்னோள் தல வர  ்

3. நீதிபதி ஆர.்எஸ். லசோதி, செ ்லி உயரநீ்திமன்ற முன்னோள் நீதிபதி 

4. நீதிபதி அஞ்சனோ பிரகோஷ், போெ்னோ உயரநீ்திமன்ற முன்னோள் நீதிபதி 

5. ஜி.லக. பிள்லள, ஐஏஎஸ் (ஓய்வு), முன்னோள் உள்துலறச ்சசய ோளர,் இந்திய அரசு 

கமிை்டியின் அறிக்டக, மூன்று பகுதிகளாக ஒழுங்கடமக்கப்பை்டுள்ளது, 

வன்முடறயின் பதாற்றம், இயல்பு மற்றும் பின்விடளவுகளிலிருந்து பல்பவறு 

அம்சங்கடள ஆராய்கிறது.  

பகுதி I  

குடியுரிடமச ்சை்ைத்தில் நிடறபவற்றப்பை்ை திருத்தங்களால் தூண்ைப்பை்ை சூழடல 

ஆய்கிறது. வன்முடறயின் உருவாக்கம், அதன் பாடத மற்றும் அது டவளிவரும்பபாது 

அரசின் பதில் ஆகியவற்டற பகுப்பாய்வு டசய்கிறது.  

பகுதி II 

வன்முடறக்கு முன்னும் பின்னும் மிடகப்படுத்தப்பை்ைஒருதடலப்பை்சமான 

கடதகடள ஒளிபரப்புவதில் டதாடலக்காை்சி மற்றும் சமூக ஊைகங்களின் 

பிரிவுகளின் பங்டக மதிப்பிடுகிறது.  

பகுதி III  

வன்முடற டதாைரப்ான டைல்லி காவல்துடற விசாரடணகளின் சை்ைப் பகுப்பாய்வு 

மற்றும் சை்ைவிபராத நைவடிக்டககள் (தடுப்பு) சை்ைம், 1967 (UAPA) ஐப் 

பயன்படுத்துவதன் டபரிய தாக்கங்கடளடவளிடகாணரக்ிறது 

வன்முடறக்கு முந்டதய மாதங்களில் சமூகங்களுக்கிடையில் துருவமுடனப்பு, 

குறிப்பாக முஸ்லீம் எதிரப்்பு டவறுப்பு, பவண்டுடமன்பற தூண்ைப்பை்ைது. 2019 

டிசம்பரில் நிடறபவற்றப்பை்ை குடியுரிடம (திருத்தம்) சை்ைம், 2019 (CAA) இன் 

ஒருங்கிடணந்த விடளவால் உருவான, குடியுரிடமடய இழக்க பநரிடும் என்ற 

ஆழமான அசச்த்துைன், முஸ்லிம் சமூகம் பபாராடி வந்தது. 2019 டிசம்பர ்

நடுப்பகுதியில், சை்ைத்திற்கு எதிராக நாடு தழுவிய பபாராை்ைங்கள் டவடித்தன. பல 
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உள்ளிருப்புப் பபாராைை்ங்களின் தளமாக வைகிழக்கு டைல்லியுைன் சிஏஏ எதிரப்்பு 

இயக்கத்தின் டமயமாக டைல்லி டவளிப்பை்ைது. 

இந்த பின்னணியில், ஜனவரி மாதம் டைல்லி சை்ைசடப பதரத்லுக்கான பிரசாரம் 

சூடுபிடித்தது. பாரதீய ஜனதா கை்சி (BJP) CAA பிரசச்ிடனயில் தனது பதரத்ல் 

பிரசச்ாரத்டத டமயப்படுத்தியது, CAA எதிரப்்பு பபாராை்ைங்கடள பதசவிபராத 

மற்றும் வன்முடறயாக வடிவடமத்து பிளவுபடுத்தும் கடதகள்உருடவடுத்தன. கபில் 

மிஸ்ரா மற்றும் அனுராக் தாக்கூர ் பபான்ற பவை்பாளரக்ள் மற்றும் கை்சித் 

தடலவரக்ளால் பதரத்ல் பபரணிகள் மற்றும் டபாது ஆரப்்பாை்ைங்களில் 

எதிரப்்பாளரக்ள் "துபராகிகள்" என்று முத்திடர குத்தப்பை்ைனர.் "துபராகிகள்" என்று 

அடழக்கப்படுபவரக்ளுக்கு எதிரான வன்முடறக்கான அடழப்புகள், "பகாலி மாபரா" 

(துபராகிகடளச ் சுடுங்கள்) என்ற முழக்கத்தின் வடிவத்தில், எந்த தணிக்டகயும் 

இல்லாமல் சாதாரணமாக மீண்டும் மீண்டும் டசய்யப்பை்ைது. பரவலாகப் 

பாரக்்கப்படும் டதாடலக்காை்சி டசய்தி பசனல்கள் மற்றும் சமூக ஊைகங்களால் 

எதிரப்்புகள் மற்றும் முஸ்லிம் விபராத டவறுப்பின் அவதூறு டபருக்கப்பை்ைது. 

CAA மற்றும் எதிரப்்புகடளச ்சுற்றியுள்ள டதாடலக்காை்சி ஊைகங்களின் பிரிவுகளின் 

டசய்திகள் பற்றிய அனுபவப் பகுப்பாய்டவக் குழு நைத்தியது. இது டிசம்பர ் 2019-

பிப்ரவரி 2020 இல் ஒளிபரப்பப்பை்ை ஆறு அதிகம் பாரக்்கப்பை்ை டதாடலக்காை்சி 

டசய்தி பசனல்களின் பிடரம் டைம் ப ாக்களில் கவனம் டசலுத்துகிறது. அடவ 

குடியரசு மற்றும் டைம்ஸ் நவ் (ஆங்கிலம்), ஆஜ் தக், ஜீ நியூஸ், இந்தியா டிவி மற்றும் 

ரிபப்ளிக் பாரத் (இந்தி). பல்பவறு சமூக ஊைக தளங்களில் டதாைரப்ுடைய 

இடுடககடளயும் நாங்கள் ஆய்வு டசய்பதாம். சிஏஏடவச ்சுற்றியுள்ள நிகழ்வுகளின் 

பசனல்களின் டசய்திகள் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு எதிரான தப்டபண்ணத்துைனும் 

சந்பதகத்துைனும் பிரசச்ிடனகடள “இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்கள்” என்று 

வடிவடமத்துள்ளன என்படத பகுப்பாய்வு டவளிப்படுத்துகிறது. இந்த பசனல்கள் CAA-

க்கு எதிரான பபாராை்ைங்கடள அவதூறு டசய்வதிலும், ஆதாரமற்ற சதி 

பகாை்பாடுகடளப் பரப்புவதிலும், வலுக்கை்ைாயமாக மூடுவதற்கு 

அடழப்புவிடுவதிலும் கவனம் டசலுத்தின.  

யதி நரசிங்கானந்த் மற்றும் ராகினி திவாரி பபான்ற இந்து பதசியவாத பிரமுகரக்ளும், 

கபில் மிஸ்ரா பபான்ற பாஜக அரசியல் தடலவரக்ளும், டிசம்பர ் 2019 முதல் சமூக 

ஊைக தளங்கள் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான பின்டதாைரப்வரக்ளிடைபய டவறுப்பு 

டசய்திகடள பமலும் பரப்பினர.் சக்திவாய்ந்த, டதாடலபநாக்குடையவரக்ளின் 

சங்கமம். அரசியல்வாதிகள், டதாடலக்காை்சி டசய்தி பசனல்கள் மற்றும் இந்து 

பதசியவாதிகளின் குரல்கள் டவறுப்புக் கடதயின் இயக்கிகளாக டவளிப்பை்ைன. 

சமூகத்தின் கணிசமான பிரிவினர ் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு எதிரான தூண்டுதல் 

மற்றும் வன்முடறக்கு அடழப்பு விடுக்கும் சூழடல உருவாக்குவதற்கு டவறுப்பின் 

பரவலானது குறிப்பிைத்தக்க பங்களிப்டப வழங்கியது என்று இந்தக் குழு முடிவு 

டசய்கிறது. 

வன்முடறயின் முகம் நாடு தழுவிய பபாராை்ைத்திற்கான அடழப்புக்கு பதிலளிக்கும் 

விதமாக, வைகிழக்கு டைல்லியின் சீலம்பூர-்ஜாஃப்ராபாத் பகுதியில் CAA எதிரப்்பு 

டபண்கள் பபாராை்ைக்காரரக்ள் பிப்ரவரி 22, 2020 அன்று இரவு ஜாஃப்ராபாத் டமை்பரா 

நிடலயத்திற்கு டவளிபய சாடலடய மறித்து பபாராை்ைத்தில் ஈடுபை்ைனர.் பிப்ரவரி 

23 அன்று, பிபஜபி தடலவரக்ள், முக்கியமாக கபில் மிஸ்ரா மற்றும் ராகினி திவாரி 

பபான்ற இந்து பதசியவாத பிரமுகரக்ள், இந்த குழுவிற்கு எதிராக அணிதிரை்ைல் 

மற்றும் பநரடி நைவடிக்டகக்கு அடழப்பு விடுத்தனர.் அன்று சுமார ் 4 மணியளவில், 

கபில் மிஸ்ரா புதிய CAA எதிரப்்பு பபாராை்ை தளத்திற்கு அருகில் உள்ள டமௌஜ்பூர ்

டசௌக்கில் ஒரு உடர நிகழ்த்தினார.் 3 நாை்களுக்குள் "ஜாஃப்ராபாத் மற்றும் சந்த் பாக் 
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சாடலகடள சுத்தம் டசய்ய பவண்டும்" அல்லது அவரும் அவரது ஆதரவாளரக்ளும் 

தாங்களாகபவ அடதச ் டசய்வாரக்ள் என்று டைல்லி காவல்துடறக்கு அவர ் இறுதி 

எசச்ரிக்டக விடுத்தார.் இந்த பகுதிகளில் நடைடபற்று வரும் சிஏஏ எதிரப்்பு 

பபாராை்ைங்கடளபயஅவரஅ்வ்விதம்குறிப்பிை்ைார.் அவரது உடரக்குப் பிறகு, 

மவுஜ்பூர ் மற்றும் ஜாஃப்ராபாத்தில் சிஏஏ ஆதரவு மற்றும் சிஏஏ எதிரப்்புக் 

குழுக்களுக்கு இடைபய கல் வீசச்ு டவடித்தது. பிப்ரவரி 22-23 பததிகளில் 

டவளியிைப்பை்ை டவறுக்கத்தக்க உள்ளைக்கம் வன்முடறடயத் தூண்டுவதற்கு 

வடிவடமக்கப்பை்டுள்ளது என்பது டதளிவாகிறது, பமலும் இந்த அடழப்புகள், அதன் 

மூலம், முறிவுக்கான உைனடி தூண்டுதலாக டசயல்பை்ைதாகத் டதரிகிறது. 

மவுஜ்பூர-்ஜாஃப்ராபாத் ஃபால்ை்டலன் முழுவதும் கல் வீசுதல் பிப்ரவரி 24 காடல 

டவகுஜன வன்முடறயாக மாறியது. இரு தரப்பிலும் கும்பலால் கல் வீசச்ு, தீ டவப்பு 

மற்றும் துப்பாக்கி வன்முடற அடுத்த சில நாை்களில் வைகிழக்கு டைல்லி முழுவதும் 

பரவியது. வன்முடற குறித்து டசய்தி டவளியிை்ை பத்திரிடகயாளரக்ள் மீது தாக்குதல் 

நைத்தப்பை்ைது. காவல்துடற உைந்டதயாக இருப்பது வன்முடறயின் தன்டமக்கு 

மற்டறாரு முக்கியமான அடுக்டகச ் பசரக்்கிறது. வைகிழக்கு டைல்லியில் முதலில் 

சிஏஏ ஆதரவு மற்றும் சிஏஏ எதிரப்்பு முகாம்களுக்கு எதிராக வன்முடற டவடித்த 

நிடலயில், அது இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடைபய முழுடமயான 

வகுப்புவாத வன்முடறடயத் தூண்டியது. முஸ்லீம் விபராத டவறுப்பு, வன்முடறக்கு 

முந்டதய கை்ைடமப்பின் அடிநாதமாக இருந்தது. கும்பல்கள் பமாதிக்டகாண்டு 

ஒருவருக்டகாருவர ் பசதம் விடளவித்தாலும், தனிநபரக்ள் முதல் வீடுகள், 

வணிகங்கள் மற்றும் வழிபாை்டுத் தலங்கள் வடரயிலான முஸ்லீம் அடையாளம் 

குறிடவக்கப்பை்ைது. இலக்கு டவக்கப்பை்ை மற்றும் டபாதுடமப்படுத்தப்பை்ை 

வன்முடறயின் இந்த டகாடூரமான கலடவயானது 40 முஸ்லிம்கள் மற்றும் 13 

இந்துக்களின் மரணத்திற்குகாரணமானது. 

இந்து-முஸ்லிம் பிரிவிடனடய பவண்டுடமன்பற வடிவடமத்து, இந்த வகுப்புவாத 

வன்முடறயாக இறுதியாக டவளிப்பை்ைது என்று இந்தக் குழு முடிவு டசய்கிறது. சமூக 

உறவுகடள மாற்றும் இந்த முயற்சியில், முஸ்லீம் அடையாளமும் முகடமயும் 

குடறகிறது. சந்த் பாக், கரத்ம்புரி, ஜாஃப்ராபாத், முஸ்தபாபாத் மற்றும் கஜூரி காஸ் 

உள்ளிை்ை CAA-க்கு எதிரான பபாராை்ைத் தளங்களின் குறிப்பிை்ை இலக்குகடளயும் 

இந்தக் குழு குறிப்பிடுகிறது.  

பிப்ரவரி 2020 வன்முடறயின் அடனத்து நிடலகளிலும் அரசு பதால்விகள் - 

டதாைக்கம், நிகழ்வு மற்றும் பின்விடளவுகள் (வன்முடறயின் விசாரடண) - 

ஜனநாயக விழுமியங்கடள பயமுறுத்தும் வடகயில் குழிபறிப்பதன் மூலம் 

வடகப்படுத்தப்படுகிறது. துரதிர ்்ைவசமாக, வன்முடறடய முன்னறிவித்த 

வகுப்புவாத துருவமுடனப்பு வன்முடறக் அரச பிரதிபலிப்பால் 

கடினமாக்கப்பை்டுள்ளது.  

பிப்ரவரி 23 அல்லது அன்டறய தினத்தில் அரசியல் தடலவரக்ள் மற்றும் பிறர ்டசய்த 

டவறுப்பு பபசச்ுகளுக்கு எதிராக தண்ைடன நைவடிக்டககடள எடுக்க டைல்லி 

காவல்துடற தவறிவிை்ைது. பபாலீஸ் கும்பல்களுக்கு உதவுவது மற்றும் முஸ்லிம்கள் 

மீதான தாக்குதல்கள், CAA எதிரப்்புப் பபாராை்ை தளங்கள் மற்றும் மசூதிகளில் 

பங்பகற்பது பபான்ற குற்றசச்ாை்டுகள் பநரில் கண்ை சாை்சிகள், ஊைகங்கள் மற்றும் 

பாதிக்கப்பை்ை நபரக்ளின் கணக்குகளில் ஆவணப்படுத்தப்பை்டுள்ளன. 

வன்முடறயில் பல்பவறு அளவுகளில் பபாலீஸ் உைந்டதயாக இருப்பது உை்பை, 

பமாசமான பபாலீஸ் பதால்விகடளக் குறிக்கும் வடரயறுக்கப்பை்ை, ஆனால் 

நம்பகமான தகவல்கடளக் குழு டபற்றுள்ளது. இதற்கு ஒரு சுயாதீனமான 
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டசயல்முடற மூலம் விசாரடண பதடவ. அதுநீதிமன்ற கண்காணிப்பு 

விசாரடணயாகவும்இருக்கலாம். 

உள்துறற அறமசச்கம் 

இந்திய அரசின், அதாவது உள்துடற அடமசச்கத்தின் (MHA) பதில் முற்றிலும் 

பபாதுமானதாக இல்டல. தில்லி காவல்துடற மற்றும் மத்திய துடண ராணுவப் 

படைகள் இரண்டின் மீதும் கை்டுப்பாை்டைக் டகாண்டிருந்தாலும், வகுப்புவாத 

வன்முடற பரவுவடதத் தடுக்க MHA திறம்பை நைவடிக்டககடள எடுக்கத் 

தவறிவிை்ைது. பிப்ரவரி 24 மற்றும் 25 பததிகளில் காவல்துடற உயர ் அதிகாரிகள் 

மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் நிடலடம கை்டுக்குள் இருப்பதாக மீண்டும் மீண்டும் 

உறுதியளித்தது, டமதானத்தில் வன்முடறயின் டதரிவுநிடலக்கு ஒத்துவரவில்டல. 

டைல்லி காவல்துடறயின் உள் எசச்ரிக்டககள் பிப்ரவரி 23 ஆம் பததிபய வைகிழக்கு 

தில்லியில் காவல்துடறயினரின் எண்ணிக்டகடய அதிகரிக்குமாறு 

அறிவுறுத்தியிருந்தாலும், பிப்ரவரி 26 ஆம் பததி மை்டுபம அப்படிஅதிகரித்ததாக 

அதிகாரப்பூரவ் தகவல்கள் டதரிவிக்கின்றன. இந்த நாை்களில் வைகிழக்கு தில்லியில் 

உள்ள காவல் நிடலயங்களுக்கு அதிகபை்ச துயர அடழப்புகள் வந்தாலும், பிப்ரவரி 

24-25 பததிகளில் காவல்துடறயினரின் எண்ணிக்டக அதிகரிக்கப்பைவில்டல என்று 

டதரிகிறது. வன்முடறக்கு மத்திய அரசு பதிலளிக்கத் தவறியடத தீவிர ஆய்வுக்கு 

உை்படுத்த பவண்டும் என்று இந்தக் குழு முடிவு டசய்கிறது. அறியப்பை்ை புலனாய்வு 

அடமப்பு, டமாத்த பபாலீஸ் மற்றும் பிற பாதுகாப்புப் படை பலம் மற்றும் வன்முடற 

நாை்களில் பாதிக்கப்பை்ை பகுதிகளில் நிடலநிறுத்தப்பை்ை வரிடச ஆகியவற்றின் 

விரிவான, சுயாதீனமான மதிப்பாய்வு அவசரமாக பதடவப்படுகிறது. 

டடல்லி அரசு 

டபப்ரவரி 23க்கு முன்னபர கடுடமயான எசச்ரிக்டக அறிகுறிகளுைன் கூை, 

சமூகங்களுக்கு இடையில் மத்தியஸ்தம் டசய்ய இந்த முழு பநரத்திலும் தில்லி 

அரசாங்கம் விடலமதிப்பற்ற டசயல்கடளச ் டசய்தடதயும் கமிை்டி 

கண்ைறிந்துள்ளது. வன்முடறடயக் கை்டுப்படுத்தும் டைல்லி அரசாங்கத்தின் திறன் 

காவல்துடறயால் தடுக்கப்பை்ைது என்படத அங்கீகரித்துள்ளது. டமயத்தின் 

அரசியல் கை்டுப்பாை்டின் கீழ், நிடலடமடய அடமதிப்படுத்த குடிமக்கள் 

மத்தியஸ்தம் மற்றும் அரசாை்சியின் பங்டகச ்டசலுத்தத ்தவறியதாகக் இந்தக்குழு 

உணரக்ிறது. பமலும், வன்முடறயால் பாதிக்கப்பை்ைவரக்ளுக்கு உரிய பநரத்தில் 

பபாதுமான நிவாரணம் மற்றும் இழப்பீடு வழங்க டைல்லி அரசு தவறிவிை்ைது. 

அரசாங்கம் மற்றும் உரிடமபகாரல் ஆடணயத்தால் இழப்பீை்டுத் டதாடகக்கான 

ஒப்புதல் தாமதமாக வந்துள்ளது; முடிவுகள் எடுக்கப்பை்ை இைத்தில், பாதிக்கப்பை்ை 

பாதிப்புக்கு ஏற்ப இழப்பீை்டுத் டதாடகயின் அளவு இல்டல என்பது குறித்து 

கவடலகள் உள்ளன.  

டடல்லி காவல்துறற விசாரறைகள்  

இன்றுவடர, டைல்லி காவல்துடற வன்முடற டதாைரப்ாக டமாத்தம் 758 முதல் தகவல் 

அறிக்டககடள (எஃப்ஐஆர)் பதிவு டசய்துள்ளது. விசாரடணயின் ஆரம்பத்தில், மாரச் ்

2020 இல், டைல்லி காவல்துடற சிறப்புப் பிரிவு முதல் தகவல் அறிக்டகடய பதிவு 

டசய்தது, எஃப்ஐஆர ்எண். 59/2020 (எஃப்ஐஆர ்59), பயங்கரவாதச ்டசயல்களில் ஈடுபடும் 

வன்முடறடயத் தூண்டுவதற்கு முன்கூை்டிபய திை்ைமிைப்பை்ை சதி இருப்பதாகக் கூறி, 

மற்றும் UAPA ஐப் பயன்படுத்தியது. பயங்கரவாதச ் டசயல்கள் எனக் கூறப்படும் 

எஃப்ஐஆர ் 59 இல் தாக்கல் டசய்யப்பை்ை முதல் குற்றப்பத்திரிடகடய 

இந்தக்குழுகுறிப்பாகப் பாரத்்தது. 
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UAPA FIR இன் கீழ் டபரிய சதி குற்றசச்ாட்டுகள் 

எஃப்.ஐ.ஆர ் 59-ல் பதிவு டசய்யப்பை்ை முதல் குற்றப்பத்திரிடகயில் கூறப்பை்டுள்ள 

குற்றச ்டசயல்கள்"பயங்கரவாத" டசயல்களாகக்குறிக்கப்பைதகுதியுள்ளதா என்படத 

இந்தக் குழு கவனமாக பரிசீலித்துள்ளது மற்றும் அதில் "ஒற்றுடம, ஒருடமப்பாடு, 

பாதுகாப்பு, டபாருளாதாரப் பாதுகாப்பு, அல்லது இந்தியாவின் இடறயாண்டம” 

என்று அசச்ுறுத்தப்பை்ைது. முதல் குற்றப்பத்திரிடகயானது CAA ஐ ரத்து டசய்ய 

பவண்டும் என்று வாதிடும் நபரக்ள் சமூகத்தில் பயங்கரத்டத ஏற்படுத்த பவண்டும் 

என்ற கருத்டத நம்பத்தகுந்த வடகயில் உறுதிடசய்யவில்டல. எஃப்ஐஆர ்59ல் உள்ள 

குற்றப்பத்திரிடகயில் டைல்லி காவல்துடற முன்டவத்துள்ள டபாருள், பயங்கரவாதக் 

குற்றங்கடளக் குற்றஞ்சாை்டுவதற்கான சை்ை வரம்புகடள பூரத்்தி டசய்யவில்டல 

என்படத குழுவின் பகுப்பாய்வு பிரதிபலிக்கிறது. பமலும், விசாரடண வழக்கின் 

அடித்தளம் - வகுப்புவாத கலவரங்கடளத் திை்ைமிடுவடத பநாக்கமாகக் டகாண்ை 

ஒரு திை்ைமிை்ை சதி என்ற குற்றசச்ாை்டு - சை்ைத்தில் இயல்பாகபவ 

நம்பகத்தன்டமயற்ற, விவரிக்கப்பைாத, தாமதமான அறிக்டககடள 

அடிப்படையாகக் டகாண்ைது என்று குழு கண்ைறிந்துள்ளது. இந்திய தண்ைடனச ்

சை்ைத்தின் (ஐபிசி) எஃப்ஐஆரக்ளில் உள்ள விசாரடணடய, எஃப்ஐஆர ் 59 இல் உள்ள 

அபத குற்றசச்ாை்டுகளின் விசாரடணயுைன் ஒப்பிை்டுப் பாரத்்தால், பல 

முரண்பாடுகள் டவளிப்படுகின்றன. முதல் குற்றப்பத்திரிடகயில் கூறப்பை்ை 

கூற்றுகளில் இடவ பமலும் ஒரு நிழடல ஏற்படுத்தியது. வழக்கு விசாரடணயின் 

டமயமானது கற்பித்தல் மற்றும் புடனகடத ஆகியவற்றின் கடறடய சுமந்ததால், 

இந்த கடற முழு விசாரடணயிலும் டபரியதாக உள்ளது என்பது 

இந்தக்குழுவின்கருத்து. 

ஐபிசி வழக்குகள் மீதான விசாரறைகள் 

IPC வழக்குகள் மீதான விசாரடணயின் பகுப்பாய்வு, காவல்துடற மற்றும் டபாது 

சாை்சிகளின் தாமதமான அறிக்டககளின் நீண்ைகால அம்சத்டத மீண்டும் 

வலியுறுத்துகிறது, தாமதம் பற்றிய எந்த விளக்கமும் இல்லாமல், அவற்டற 

நம்பமுடியாததாக ஆக்குகிறது. ஐபிசி வழக்குகளில் ஜாமீன் வழங்கும் பபாது 

விசாரடண நீதிமன்றங்கள் முஸ்லிம்கடள அடிப்பதில் இந்து சமூகத்டதச ்

பசரந்்தவரக்ளுைன் பசரந்்து முஸ்லிம்கள் குற்றம் சாை்ைப்பை்ை வழக்குகளில் அரசு 

தரப்பு விவரிப்புகளின் டபாருத்தமின்டம குறித்தும் கருத்து டதரிவித்துள்ளன. 

வன்முடறயின் டதாைக்கத்திற்கு அருகாடமயில், டவறுக்கத்தக்க பபசச்ுகடளச ்

டசய்தவரக்ள் (அவற்றில் பல டவறுக்கத்தக்க பபசச்ுக் குற்றத்திற்கு சமம்) மற்றும் 

வன்முடறச ் டசயல்கடளச ் டசய்வதற்கு அணிதிரை்ை அடழப்பு விடுத்தவரக்ள் 

ஆற்றிய பங்டக விசாரிக்க காவல்துடற புறக்கணித்ததாக இந்தக் குழு 

குறிப்பிடுகிறது. விசாரடணயின் ஒை்டுடமாத்த திடசயும் 

வடளந்திருப்பதாகஇந்தக்குழுமுடிவு டசய்கிறது. 

வன்முடற டவடித்ததற்கும், டவறுப்பூை்டும் பபசச்ுக்கள் மற்றும் வன்முடறக்கான 

அடழப்புகளுக்கும் இடைபய உள்ள டதாைரப்ுகடள ஆராய்வடத பபாலீஸ் 

விசாரடண தவிரக்்கிறது. இது முரண்பாைாக, சிஏஏ-எதிரப்்பு எதிரப்்பாளரக்டள 

யுஏபிஏ வழக்குக்கு உை்படுத்துகிறது. பாரபை்சமற்ற மற்றும் கடுடமயான விசாரடண 

மை்டுபம உண்டமடய டவளிசச்ம் பபாை்டுக் காை்ைவும், டபாறுப்புக்கூறடல 

உறுதிப்படுத்தவும், வன்முடறயில் பாதிக்கப்பை்ைவரக்ளுக்கு நீதிடய வழங்கவும் 

முடியும். 
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யுஏபிஏவின் நியாயமற்ற பயன்பாடு 

UAPA இன் பயன்பாை்டின் வடிவங்கள் மாநிலத்தின் இலக்கு பயன்பாை்டை 

பரிந்துடரக்கின்றன. வடரயப்பை்ை விசாரடண மற்றும் ஜாமீன் டபறுவதற்கு மிகவும் 

வடரயறுக்கப்பை்ை காரணங்களின் மூலம் தனிநபரக்ளுக்கு நீண்ை காலத்திற்கு முன் 

விசாரடண காவடல சை்ைம் டசயல்படுத்துகிறது. UAPA குற்றம் சாை்ைப்பை்ைவரக்ள், 

பபாதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால், அவரக்ளின் விசாரடணகளில் அடிக்கடி 

விடுவிக்கப்படுகிறாரக்ள், இருப்பினும், பல ஆண்டுகளாக காவலில் இருக்க பவண்டிய 

கை்ைாயம் ஏற்படுகிறது. இது சை்ை டசயல்முடறபய தண்ைடனயாக மாறுவடத உறுதி 

டசய்கிறது. UAPA பற்றிய விரிவான மறுஆய்வுக்கான அவசரத் பதடவடய இந்தக் குழு 

மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது. 

விசாரறை கமிஷன் ததறவ 

வைகிழக்கு டைல்லி வன்முடற டதாைரப்ான அடனத்து காரணிகடளயும் நிறுவ 

பாரபை்சமற்ற விசாரடணக்கு ஒரு விசாரடணக் கமி ன் அடமக்கப்பை பவண்டும் 

என்று இந்தக் குழு கண்ைறிந்துள்ளது. முன்டமாழியப்பை்ை விசாரடணக் குழுவிற்கான 

குறிப்பு விதிமுடறகள் மற்றும் தடலவரின் பதரவ்ு ஆகியடவ பாதிக்கப்பை்ை 

சமூகங்களுக்கு அதன் சுயாதீனமான மற்றும் பயனுள்ள டசயல்பாை்டை 

உறுதிப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது. 

பரந்த பின்விறளவுகள்:  

டைல்லியின் வைகிழக்கு மாவை்ைத்தில் நைந்த வன்முடறகள் குறித்த குழுவின் ஆய்வு, 

இந்தியாவின் அரசியலடமப்பு மதிப்புகள் மற்றும் ஜனநாயகத்தின் ஆபராக்கியத்டத 

பாதிக்கும் பரந்த தாக்கங்கடள அறிய வழிவகுத்தது. கற்பிக்கடசயல்படுவதில் 

முஸ்லீம்-விபராதக் கடதயின் நுண்ணிய பதாற்றம் வன்முடறக்கு வழிவகுத்தது, 

வன்முடறயின் உண்டமயான நிகழ்வுகளுைன் டபாது உடரயாைலில் டவறுப்பூை்டும் 

டசய்திகளின் வளரந்்து வரும் இடணடவக் குறிக்கிறது. டவறுக்கத்தக்க 

உள்ளைக்கத்திற்கு எதிராக டசயல்படும் நிறுவன விருப்பமின்டம காது பகளாதது 

பபால் டதரிகிறது. டவறுக்கத்தக்க கடதகடளப் பரப்புவதில் ஊைகப் பிரிவுகள் 

முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன,டபாது அறிக்டகயில் உள்ள ஆய்வின் மூலம் சிறிய 

பகுதி விளக்கப்பை்டுள்ளது. அன்றாைம் பாரக்்கும் வீடுகளின் பாரட்வயாளரக்ள் 

மற்றும் அவரக்ளின் சமூக ஊைக இருப்பு ஆகியடவ டவறுக்கத்தக்க கடதகள் மிகப் 

டபரிய எண்ணிக்டகடய அடைவடத உறுதி டசய்கின்றன. டதளிவாக, தற்பபாதுள்ள 

ஒளிபரப்பு பமற்பாரட்வ அடமப்புகளால் பமற்டகாள்ளப்படும் எந்தடவாரு 

பமற்பாரட்வயும் பசனல்களின் அணுகல் மற்றும் தளரவ்ு விகிதத்தில் மங்குகிறது. 

பபசச்ு மற்றும் டவளிப்பாை்டிற்கான கை்டுப்பாைற்ற இைமாக, டவறுப்பூை்டும் பபசச்ு 

மற்றும் வன்முடற உள்ளைக்கத்தின் பரப்புநராக கடுடமயான ஆபத்துகடள 

முன்டவக்கிறது. சமூக ஊைகங்களில் ஆழமாக தீங்கு விடளவிக்கும் உள்ளைக்கத்டத 

ஒழுங்குபடுத்த பவண்டிய அவசியம், அது, நமது காலத்தின் மிக அவசர சவால்களில் 

ஒன்றாகும்.  

வைகிழக்கு டைல்லியில் சிஏஏ-வுக்கு எதிரான உள்ளிருப்பு பபாராை்ைங்கள் 

அகற்றப்பை்ைடத ஒரு தனிடமப்படுத்தப்பை்ை நிகழ்வாக கவனிக்க முடியாது. UAPA 

இன் இலக்கு பயன்பாடும் தீங்கற்றது என்று புறக்கணிக்க முடியாது. இது சை்ைத்தின் 

டமாத்த து ்பிரபயாகம் மை்டுமல்ல, குற்றவியல் சை்ைத்தின் கருவிடயப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் கருத்து பவறுபாடுகடளத் தணிக்கும் ஒரு நிடலயான  
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பபாக்டக பிரதிபலிக்கிறது. பபாராை்ைக்காரரக்டள அடமதிப்படுத்த 

வன்முடறடயப் பயன்படுத்துவதும், அடதத் டதாைரந்்து விசாரடணயில் UAPAடயப் 

பயன்படுத்துவதும் எதிரப்்புத் டதரிவிக்கும் டசயலில் 

நீரத்்துப்பபாகடவக்கும்விடளடவ ஏற்படுத்தியது. இது பபான்ற டசயல்கள் நமது 

ஜனநாயகத்தின் ஆபராக்கியத்திற்கு டபரும் அசச்ுறுத்தலாக உள்ளது. பசச்ாதாபமான 

சிந்தடன மற்றும் டசயல்பாை்டிற்கான திறன் இணக்கமான டதாைரப்ுகடள 

டசயல்படுத்துகிறது, மற்றும் மிக முக்கியமாக, பமாதடலத் தீரப்்பதற்கான 

டசயல்திை்ைமானதுஒரு பன்டம சமூகம் நீண்ை காலத்திற்கு நீடிக்கும் 

இன்றியடமயாத பண்புகளாகும். 

ஒரு பன்முக கலாசச்ார சமூகம் அடமதிடயயும் நல்லிணக்கத்டதயும் பதாற்றுவித்து, 

அதன் பன்டமத்தன்டமடய பலமாக மாற்றும் உள் டசயல்முடறகளுக்கு இந்த 

வகுப்புவாத அத்தியாயம் பின்னடைடவ ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பது குழுவின் கருத்து. 

மாறாக, டவறுப்பு மற்றும் வன்முடறக்கான பாடதகள் என்ற கை்ைடமப்பு 

வலுப்படுத்தப்பை்டுள்ளது. சமூகங்கள் குணப்படுத்தும் மற்றும் மீை்டைடுக்கும் 

திறனில் குடறந்து நிற்கின்றன. சபகாதரத்துவம், சமத்துவம் மற்றும் சுதந்திரம் என்ற 

ஒருங்கிடணந்த நடைமுடறயில் உள்ள நீதிடய பநாக்கி அரசு டசயல்படுவபத 

முன்பனாக்கிச ்டசல்லும் ஒபர வழி. 

***** 


