
 

தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு எதிர்ப்பு தேரிவித்து கண்டன 

ஆர்ப்பாட்டம் 

 
தினத்ேந்தி அக்தடாபர் 7, 1:33 am 

 
தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு எதிர்ப்பு தேரிவித்து ைதுமையில் ைனிேதேய 

ைக்கள் கட்சி சார்பில் தேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ேடந்ேது. 

 

 

ஆர்ப்பாட்டம் தீவிைவாே தசயல்களுக்கு நிதியுேவி தசய்ேோக 

குற்றச்சாட்டின்தபரில் சட்டவிதைாே ேடவடிக்மக ேடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் 

பி.எப்.ஐ. எனப்படும் பாப்புலர் பிைண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்மப ைத்திய 

அைசு ேமட தசய்ேது. அேற்கு முன்னோக அந்ே அமைப்பின் முக்கிய 

நிர்வாகிகமை என்.ஐ.ஏ. எனப்படும் தேசிய புலனாய்வு முகமை மகது 

தசய்ேது. இந்ே ேடவடிக்மககளுக்கு அைசியல் கட்சிகள், முஸ்லிம் 

ஜைாஅத்துகள் ைற்றும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தேரிவித்து, 

பல்தவறு தபாைாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இேற்கிமடதய, 

ேமிழ்ோடு முஸ்லிம் முன்தனற்ற கழகத்தின் ைனிே தேய ைக்கள் கட்சி சார்பில், 

ைத்திய அைசின் ேடவடிக்மகமய கண்டித்து தசன்மன ைற்றும் ைதுமையில் 

கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் தேற்று ேடந்ேது. ைதுமையில் ேல்லாகுைம் ேமலமை 

ேபால் நிமலயம் முன்பு ேடந்ே ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு கட்சியின் தபாது 

தசயலாைரும், ைணப்பாமற தோகுதி எம்.எல்.ஏ.வுைான அப்துல் சைது 

ேமலமை ோங்கினார். தேற்கு ைற்றும் வடக்கு ைாவட்ட ேமலவர்கள் தசக் 

இப்ைாகிம், சீனி அகைது முன்னிமல வகித்ேனர். 



 

 

இந்ே ஆர்ப்பாட்டத்தில் எம்.பி.க்கள் ைாணிக்கம் ோகூர் (விருதுேகர்), 

தவங்கதடசன் (ைதுமை), சுப்பைாயன் (திருப்பூர்), பூமிோேன் எம்.எல்.ஏ., 

விடுேமல சிறுத்மேகள் கட்சியின் கனியமுேன், ைக்கள் கண்காணிப்பகம் 

தென்றி திதபன் உள்ளிட்தடார், ைத்திய அைசின் ேடவடிக்மகமய கண்டித்து 

தபசினர். தகாஷங்கள் அப்தபாது, பா.ஜ.க. ஆட்சிக்கட்டிலில் ஏறியதில் இருந்து 

ைக்கமை பிரிப்போகவும், ோட்டின் ஒருமைப்பாட்மட சீர்குமலக்கும் 

தசயல்கமை ைட்டும் தசய்து வருவோகவும்,. எதிர்கட்சிகமை 

பழிவாங்குவேற்காக வருைானவரித்துமற, அைலாக்கத்துமற, சி.பி.ஐ., ைாநில 

கவர்னர்களின் அதிகாைம் ஆகியவற்மற ேவறாக பயன்படுத்தி வருகிறது 

என்றும், ஆர்.எஸ்.எஸ்.க்கு எதிைாக குைல் தகாடுக்கும் ஜனோயக 

அமைப்புகமை உள்துமற அதிகாைத்மே பயன்படுத்தி மிைட்டும் 

ேடவடிக்மககளில் ஈடுபட்டு வருகிறது எனவும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தி 

தபசப்பட்டது. ைமழ தவள்ைம், தகாதைானா உள்ளிட்ட காலங்களில் 

பசித்ேவர்களுக்கும், இறந்ேவர்களுக்கும் துமணயாக நின்றவர்கமை, 

அமைப்புகமை ேமட தசய்ேது கண்டிக்கத்ேக்கது என்றும், வடைாநிலங்களில் 

ேடந்ே பல்தவறு சம்பவங்களுக்கு மூமையாக தசயல்பட்ட ஆர்.எஸ்.எஸ். 

அமைப்மப ேமட தசய்ய தவண்டும் எனவும் தகாஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. 

 

தேசிய புலனாய்வு முகமை மூலம் முஸ்லிம்கமை அச்சுறுத்தும் 

ேடவடிக்மககமை ைத்திய அைசு தைற்தகாண்டுள்ைது. இந்ே ேடவடிக்மகமய 

உடனடியாக மகவிட தவண்டும். முஸ்லிம்கள் குறிமவக்கப்படுவமே நிறுத்ே 

தவண்டும் என வலியுறுத்ேப்பட்டது. முடிவில், ே.மு.மு.க. துமண தசயலாைர் 

முகைது கவுஸ் ேன்றி கூறினார். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆயிைக்கணக்காதனார் 

கலந்து தகாண்டு, ைத்திய அைசுக்கு எதிைாக தகாஷங்கள் எழுப்பினர். 

ஆர்ப்பாட்டத்மே முன்னிட்டு ைதுமை ைாேகர் முழுவதிலும் பலத்ே தபாலீஸ் 

பாதுகாப்பு தபாடப்பட்டிருந்ேது. ஆர்ப்பாட்டம் ேடந்ே இடத்மே சுற்றிலும் 

பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டிருந்ேன. அதேதபால, ேனிப்பிரிவு 

தபாலீசாரின் கண்காணிப்பும் தீவிைைாக இருந்ேது. பிற ைாவட்டங்களில் 

இருந்து ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வந்ே பலமை, ைாவட்ட எல்மலயிதலதய 

தபாலீசார் நிறுத்தி, அவர்கமை திருப்பி அனுப்பும் ேடவடிக்மககளில் 

ஈடுபட்டனர். இேனால் ைாவட்ட எல்மலகளில் ஆர்ப்பாட்டங்களும் ேடந்ேன. 
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