04.01.2022

பத்திரிகை செய்தி
தமிழ் நரட்டில் ஒகமக்ரரன் சதரற்று பரவல் உண்கமசெனில் பிரதமர், தமிழ்
நரடு முதல்வர், அதிைரரிைள், ைரவல்துகைெினர், குடிகம ெமூைம், விெரபரரிைள்
ெங்ைம் ஒன்ைரை இகைந்து ைட்டுப்பரட்டுடன் செெல்படவவண்டிெ அவெிெத்கத
மக்ைள் ைண்ைரைிப்பைம் வலியுருத்துைிைது.
உலைத்கதவெ அச்சுறுத்திக் சைரண்டிருக்கும் ஒகமக்ரரன் சதரற்று இந்திெரவில்
சடல்லி, மும்கப, சைரல்ைத்தர, சென்கன வபரன்ை நைரங்ைளில் வவைமரைப் பரவிக்
சைரண்டிருக்ைிைது. எனவவ இதன் பரவகலத் தடுக்ை தமிழ்நரடு அரசு ைட்டுப்பரடு
விதிமுகைைகள விகரந்து நகடமுகைப்படுத்திக் சைரண்டிருக்ைிைது. பள்ளிைள்,
நீதிமன்ைங்ைள் மூடப்பட்டு இகைெவழிெில் நகடசபை அைிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வபரரரட்டங்ைள், சபரது கூட்டங்ைள்
நடத்துவதற்கு அனுமதி மறுக்ைப்பட்டுள்ளது.
அரெின் இத்தகைெ முன்சனச்ெரிக்கைச் செெற்பரடுைகள மக்ைள் ைண்ைரைிப்பைம்
வரவவற்ைிைது. அவத வநரத்தில் இந்சநைிமுகைைகள மீறும் ெிலவற்கையும் ெமூை
அக்ைகையுடன் சுட்டிக்ைரட்டுைிைது. பள்ளிைள் மூடப்படும் வநரத்தில் ைல்லூரிைளும்,
பல்ைகலக் ைழைங்ைளும் ஏன் நடத்தப்படுைின்ைன?
ஒருபக்ைம் மக்ைள் நலகனக் ைருத்திற் சைரண்டு எல்லரவற்கையும் மூடுங்ைள்
என்று உத்தரவிடும் அரசு மறுபக்ைம் மதுகரக்கும், சதன் மரவட்டங்ைளுக்கும் பிரதமர்
வருகை, முதல்வர் வருகை என மக்ைள் கூட்டத்கதக் கூட்ட முெற்ெிப்பது முரண்பரடரை
உள்ளது. ஒகமக்ரரன் சதரற்று வவைமரைப் பரவுைிைது என்பது உண்கம என்ைரல்
சபருந் திரளரய் மக்ைகளக் கூட்டும் அரெிெல் நிைழ்ச்ெிைளும் ைண்டிப்பரை வதகவெற்ை
ஒன்ைரகும். எனவவ மக்ைள் கூடும் சபரது நிைழ்வுைளிலும், அரெிெல் நிைழ்வுைளிலும்
தமிழை முதல்வரும், அகமச்ெர்ைளும் பங்வைற்ை மரட்டரர்ைள்
என்று அரசு
சவளிப்பகடெரை அைிவிக்ை வவண்டும். இவத வபரன்று மக்ைகள வநரிகடெரைச்
ெந்தித்து வரக்கு வெைரிக்கும் நைரரட்ெி, மரநைரரட்ெி வதர்தல் பைிைகளயும், இவத
ைரரைத்திற்ைரை ைட்டுப்பரடுைகளத் தளர்த்தி இெல்பு வரழ்க்கை திரும்பும் வகரத்
தள்ளிப்வபரடுவதில் எந்த அச்ெமும், ஆளுங் ைட்ெிக்கும், எதிர்க்ைட்ெிக்கும் இருக்ைக்
கூடரது. மக்ைளின் உடல் நலவன நமது முக்ைிெ குைிக்வைரளரை இருக்ை வவண்டும்.
ஒகமக்ரரன் சதரற்று வவைமரைப் பரவிக்சைரண்டிருக்கும் சூழலில் பரரதிெ
ெனதர ைட்ெி ெரர்பில் மதுகரெில் சபரங்ைல் விழர சைரண்டரடப்படும், அதில் பரரத
பிரதமர் ைலந்து சைரள்வரர் என்று கூறும் அவத வநரத்தில், இத்தகைெ நிைழ்வு
ஒகமக்ரரன் பரவகல அதிைப்படுத்தும் என்பதில் அக்ைட்ெிெினர்க்வை மரற்றுக் ைருத்து
இருக்ை முடிெரது. ஆைவவ தகெ கூர்ந்து அக்ைட்ெிெின் சபரறுப்பரளர்ைள்
இந்நிைழ்கவத் தடுத்து, ஒகமக்ரரன் ைட்டுப்பரடுைளுக்கு முழு ஒத்துகழப்பு சைரடுக்ை
வவண்டும்.

சபரங்ைல் விழரவின் வபரது பரரம்பரிெமரைக் சைரண்டரடப்படும் ஜல்லிக்ைட்டு
நிைழ்ச்ெிெில் மரடு பிடிப்பவர்ைள், மரடு விடுபவர்ைள், உள்ளூர் மக்ைள், பல்துகை
அதிைரரிைள் வபரன்வைரர்க்கு மட்டும் ெிைப்பு அகடெரள அட்கடயுடன், தனிமனித
இகடசவளியுடன் அனுமதிக்ை வவண்டும்.
மற்ைவர்ைள் நிைழ்ச்ெிகெக் ைரை
சதரகலக்ைரட்ெிைள்
மூலம்
வநரடி ஒளிபரப்பு
செய்ெ
அரவெ அகனத்து
ஏற்பரடுைகளயும் செய்ெ வவண்டும். இவத வபரன்று ைிரரமங்ைள், நைரங்ைள் என
அகனத்துப் பகுதிைளிலும் நகடசபறும் ஜல்லிக்ைட்டு நிைழ்ச்ெிைளில் அதன் நிர்வரைிைள்
தரமரை முன்வந்து கூட்டம் கூடுவகதத் தவிர்க்கும் நகடமுகைைகளக் ைகடப்பிடிக்ை
வவண்டும்.
வமலும் சவளிநரட்டுப் பெைிைளுக்குக் ைட்டுப்பரடுைள் விதிப்பது வபரல்
சவளிமரநிலத்தில் உள்ள ெபரிமகல ஐெப்பன் வைரெிலுக்குச் செல்லும் பக்தர்ைள்
முகைெரன தடுப்பூெி வபரடப்பட்டிருப்பகதயும்
பரதுைரப்பு நகடமுகைைகளப்
பின்பற்றுவகதயும் ைண்டிப்பரை உறுதி செய்ெ அகனத்து மரநில எல்கலைளிலும்
அதிைரரிைகளயும், மருத்துவர்ைகளயும் நிெமனம் செய்து தமிழ் நரட்கட ைரக்ை
வவண்டிெ சபரறுப்பு அரசுக்கு உள்ளது என்பகத வலியுறுத்துைிவைரம். இவத வபரன்று
எல்லர மதங்ைகளச் வெர்ந்தவர்ைளும் மத நிைழ்வுைகள நடத்தும்வபரது கூட்டம்
வெர்வகதத் தவிர்க்கும் நகடமுகைகெ ஒகமக்ரரன் ைட்டுப்பரடுைள் நீக்ைப்படும் வகர
தரமரைவவ முன் வந்து ைகடப்பிடிக்ை வவண்டும்.
ஏற்சைனவவ அங்ைீைரரம் சபற்ைிருக்கும் மருத்துவ ைல்லூரிைகள முகைெரைத்
திைந்து கவக்ை வருைிை 12.1.2022 அன்று பரரதப் பிரதமர் விருதுநைர் வருைிைரர் என்று
பத்திரிகை செய்திைள் கூறுைின்ைன. இதற்ைரை செலிைரப்டர் இைங்குதளத்திற்ைரன
இடத்கதத் சதரிவு செய்யும் பைிெில் தமிழை அகமச்ெர்ைள் தீவிரமரை ஈடுபட்டு
வருவதரைக் கூைப்படுைிைது. ஒகமக்ரரன் பரவல் அதிைரித்துக் சைரண்டிருக்கும்
வநரத்தில் பரரத பிரதமரும், தமிழ் நரடு முதல்வரும் மக்ைள் நலகனக் ைருத்திற் சைரண்டு
ஒகமக்ரரன் ைட்டுப்பரடுைள் தளர்த்தப்படும் வகர இந்நிைழ்வுைகள ஒத்தி கவத்து
இெல்பு வரழ்க்கை திரும்பிெ பின் இந்நிைழ்வுைகள நடத்த ஏற்பரடு செய்ெ வவண்டும்.
ெரதரைமரை மக்ைள் அதிை அளவில் கூடுைின்ை பகுதிைளில் அரெதிைரரிைள்,
ைரவல்துகை அதிைரரிைள் மட்டுமில்லரமல் குடிகமச் ெமூை அகமப்புைள், விெரபரரிைள்
(ைரய்ைைி, பூ, ஜவுளி,மீன்) ெங்ைங்ைள், குடிெிருப்வபரர் நல ெங்ைங்ைள் வபரன்ைகவ
தரமரை முன்வந்து மக்ைள் அதிை அளவில் மக்ைள் கூடுவகதக் ைண்டிப்புடன் தவிர்க்ை
வவண்டும்.
முைக்

ைவெம்

அைிதல்,

ைிருமினரெினிெரல்

கைைகளச்

சுத்தப்படுத்துதல்

வபரன்ைவற்கைப் பென்படுத்தும் தமிழைமரை, அரெிற்கும், ைரவல்துகைக்கும்
முழுகமெரை ஒத்துகழப்பு சைரடுப்பவர்ைளரை அகனவரும், அகனத்துக் ைட்ெிைளும்,
குடிகம ெமூைங்ைளும், இெக்ைங்ைளும் இகைந்து ஒகமக்ரரன் பரவகலத் தடுக்ை
வவண்டும் என்று மக்ைள் ைண்ைரைிப்பைம் வைட்டுக் சைரள்ைிைது.
இப்படிக்கு,

(சென்ைி திவபன்)
நிர்வரை இெக்குநர்
மக்ைள் ைண்ைரைிப்பைம்
சதரடர்புக்கு: 99943 68502, 99943 68524

