
ஒரு சிவில் சமூகத்தின் மரியாததக்குரிய உறுப்பினரக்ளாக தங்கள் கடதமதயச ்

சசய்ததற்காக, கலாசச்ார தளத்தில் இயங்கும் நம் சக ததாழரக்ள் நாற்பதச்தான்பது 

தபருக்கு எதிராக ‘முதல் தகவல் அறிக்தக’ பதிவு சசய்யப்படட்ுள்ளது. அவரக்ள் 

பிரதமருக்கு ஒரு சவளிப்பதடயான கடிதம் எழுதி, நம் நாட்டில் நடக்கும் கூடட்ுக் 

சகாதலகள் குறித்த தங்கள் கவதலதயத் சதரிவிதத்ிருந்தனர.் 

 

இதை தைச வித ோை சசயலோ? அல்லது, இது நீதிமன்றங்கதள தவறாகப் பயன்படுத்தி 

குடிமக்களின் குரல்கதள நசுக்கும் ஒரு சூழ்சச்ியா? 

 

இந்ை துன்புறுை்ைதல நோங்கள் இந்திய கலாசச்ார சமூகத்தின் உறுப்பினரக்ள் 

மற்றும் மனசாட்சியுடன் கூடிய குடிமக்கள் என்ற முதறயிலும் கண்டிக்கிதறாம். அது 

மடட்ுமன்றி: எங்கள் சகாக்கள் பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதத்தின் ஒவ்சவாரு 

வாரத்்தததயயும் நாங்கள் ஆதரிக்கிதறாம். 

 

இதனால்தான் நாங்கள் அவரக்ளின் கடிதத்தத மீண்டும் இங்தக பகிரந்்து - 

கலாசச்ாரம்,கல்வி மற்றும் சட்ட சமூகங்களும் இதத ஆதரிக்குமாறு 

தகடட்ுக்சகாள்கிதறாம். இதனால்தான் எங்களுள் தமலும் அதிகமாதனார ்ஒவ்சவாரு 

நாளும் -கூடட்ுக் சகாதலகளுக்கு எதிராகவும், மக்கள் குரல்கதள நசுக்குவதற்கு 

எதிராகவும், குடிமக்கதள துன்புறுத்த நீதிமன்றங்கதள தவறாக 

பயன்படுத்துவதற்கு எதிராகவும் தபசுதவாம். 

 

அபரண்ா சசன், அடூர ்தகாபாலகிருஷ்ணன், ஷியாம் சபனகல்,அனுராக் காஷ்யப், 

ஆஷிஸ் நந்தி மற்றும் ராமசச்ந்திர குஹா உள்ளிட்ட 49 பிரபல குடிமக்கள் 2019 

ஜூதல 23 அன்று பிரதமர ்தமாடிக்கு எழுதிய திறந்த கடிதத்தின் உதர இங்தக: 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

அதைதிதய விருை்புை் செருதைமிக்க இந்திய க்ளோகிய நோங்கள், சமீெ கோலங்களில் 

நிகழ்ந்து வரும் பல துக்கமான சம்பவங்கள் குறித்து ஆழ்ந்த வருத்தம் 

சகாண்டுள்தளாம். 

 

நமது அரசியலதமப்பு இந்தியாதவ ஒரு மதசச்ாரப்ற்ற தசாசலிச ஜனநாயக குடியரசு 

என்று விவரிக்கிறது. இங்தக அதனத்து மதங்கள்,இனங்கள்,பாலினம் மற்றும் 

சாதிகதள தசரந்்த மக்களும் சமம் என்று கூறுகிறது. எனதவ ஒவ்சவாரு குடிமகனும் 

அரசியலதமப்பால் அவளுக்கு / அவனுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிதமகதள 

மகிழ்ந்தனுபவிப்பதத உறுதி சசய்ய,பின்வருவனவற்தற சமரப்்பிக்கிதறாம்: 

 

1. முஸ்லிம்கள்,தலித்துகள் மற்றும் பிற சிறுபான்தமயின மக்கதள 

வன்சகாதல சசய்வது உடனடியாக நிறுத்தப்பட தவண்டும். என்.சி.ஆர.்பி.யின் 

அறிக்தககளிலின் படி 2016 ஆம் ஆண்டில் தலித்துகளுக்கு எதிரான 

அடட்ூழியங்களின் எண்ணிக்தக குதறந்தது 840 - ஆனால் தண்டதனகளின் 

சதவீதத்தில் மடட்ும் ஒரு திட்டவட்டமான சரிவு ஏற்படட்ுள்ளது. இது எங்களுக்கு 

அதிரச்ச்ியளிக்கிறது. 

 

தமலும் ஜனவரி 1,2009க்கும் அக்தடாபர ்29,2018க்கும் இதடப்பட்ட கால்த்தில் 

254 மத-அதடயாள அடிப்பதடயிலான சவறுப்புக் குற்றங்கள் 

பதிவாகியுள்ளன. அதில் குதறந்தது 91 தபர ்சகால்லப்பட்டதுடன் 579 தபர ்

காயமதடந்துள்ளனர ்(FactChecker.in தரவுத்தளம், அக்தடாபர ்30, 2018). 

குடிமக்களின் மத சவறுப்பு குற்ற கண்காணிப்பின் அறிக்தகயின் படி 

முஸ்லிம்கள்(இந்தியாவின் மக்கள் சதாதகயில் 14%) 62% வழக்குகளிலும் 



மற்றும் கிறிஸ்தவரக்ள் (மக்கள் சதாதகயில் 2%) 14% வழக்குகளிலும் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளனர.் இந்த தாக்குதல்களில் 90% தம 2014க்கு (உங்கள் 

அரசாங்கம் ததசிய அளவில் ஆட்சிதயப் பிடித்ததற்கு) பிறகு நடந்தசதன 

அறிக்தககள் கூறுகின்றன. 
 

 

இதுதபான்ற குற்றசச்ாடட்ுக்கதள நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் விமரச்ித்தீரக்ள், 

திரு. பிரதம மந்திரி அவரக்தள. ஆனால் அது தபாதாது! குற்றவாளிகள் மீது 

உண்தமயில் இதுவதர என்ன நடவடிக்தக எடுக்கப்படட்ுள்ளது? நாங்கள் 

உறுதியாக தகடுபது என்னசவன்றால்,  இத்ததகய குற்றங்கள் புரிந்தவரக்ள் 

ஜாமீனில் சவளிவர அனுமதியற்றவரக்ள் என அறிவிக்கப்பட தவண்டும். 

அததாடு முன்மாதிரியான தண்டதனதய விதரவாகவும் உறுதியாகவும் 

வழங்க தவண்டும்.  சகாதல வழக்குகளுக்கு சிதைவிடுெ்பில்லாத ஆயுள் 

தண்டதன என்பது தண்டதனயாக இருககும் தபாது, அததவிடக் சகாடூரமான 

வன்சகோதலகளுக்கு ஏன் அந்த தண்டதன இருக்கக்கூடாது? எந்தசவாரு 

குடிமகனும் தனது சசாந்த நாட்டில் பயந்து வாழும் நிதல வரக்கூடாது. 
 

வருந்தத்தக்க வதகயில் "சஜய் ஸ்ரீ ராம்" என்ற வாக்கியம் இன்று 

குற்றங்கதளத் தூண்டும் ‘தபார-்முழக்கமாக’ மாறி, சட்டம் ஒழுங்கு 

பிரசச்ிதனகளுக்கு வழிவகுத்திருக்கிறது. தமலும் பல வன்சகாதலகள் அதன் 

சபயரில் நதடசபறுகின்றன. மதத்தின் சபயரில் இவ்வளவு வன்முதறகள் 

நடப்பது அதிரச்ச்ியாக இருக்கிறது! நாம் இருப்பது இதடக்காலம் அல்ல! 

இந்தியாவின் சபரும்பான்தம சமூகத்தில் பலருக்கு ராமனின் சபயர ்

புனிதத்ததக் குறிக்கிறது. இந்த நாட்டின் மிக உயரந்்த நிரவ்ாகி என்ற 

வதகயில்,ராமனின் சபயருக்கு இது தபான்ற குற்றங்கள் மூலம் 

தீங்கிதழக்கப்படுவதத நீங்கள் நிறுத்த தவண்டும். 

 

 

 

2. கருத்து தவறுபாடுகள் இல்லாமல் ஜனநாயகம் இருக்க முடியாது. 

அரசாங்கத்திற்கு எதிரான கருத்து தவறுபாடுகள் சகாண்டவரக்தள ‘ததச 

விதராதி’ என்தறா 'நகரக நக்சல்' என்தறா முத்திதர குத்தி சிதறயில் 

அதடக்கக்கூடாது. தபசச்ு மற்றும் கருத்து சுதந்திரத்ததப் பாதுகாக்கும் 

இந்திய அரசியலதமப்பின் 19 வது பிரிவில் மாற்றுக் கருத்துகளுக்கும் இடம் 

இருக்கிறது. 

 

ஆளும் கட்சிதய விமரச்ிப்பது ததசத்தத விமரச்ிப்பதாகாது. எந்த ஆளும் 

கட்சியும் அது ஆட்சியில் இருக்கும் அந்த நாட்டிற்கு நிகரானது இல்தல. அது 

அந்த நாட்டின் பல அரசியல் கட்சிகளில் ஒன்று மடட்ுதம. எனதவ அரசாங்க 

எதிரப்்பு நிதலப்பாடுகதள ததச விதராத உணரவ்ுகளுடன் ஒப்பி முடியாது. 

கருத்து தவறுபாடு நசுக்கப்படாத ஒரு சவளிப்பதடயான சூழல் வலுவான 

ததசத்தத உருவாக்குகிறது. 

 

எங்கள் பரிந்துதரகள் அதவ கூற விரும்பும் உணரவ்ுகளின் சபாருளில் புரிந்து 

சகாள்ளப்படும் என்று நாங்கள் நம்புகிதறாம். உண்தமயான அக்கதற 

சகாண்ட இந்தியரக்ளாகவும் நம் ததசத்தின் எதிரக்ாலம் குறித்த 

கவதலயுள்ளவரக்ளாகவம் இதத நாங்கள் எதிரப்ாக்கிதறாம். 

 

 


