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காதி நீதிபதிகள் ேபாரத்தின் நிர்
வாகிக டன் சூம் ெசயலி டாக
ேமற்ெகாண்ட கலந் ைரயாடலின்
ேபா ம், தமிழ் ஊடகெமான் க்கு
வழங்கிய ேநர்காணலி ம் அவர்
இவ்வா ெதரிவித் ள்ளார்.
அவர் ெதாடர்ந் ம் ெதரிவிக்
ைகயில், காதி நீதிமன்ற ைற
ைமைய தக்க ைவத் க்ெகாண்
ஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தில் சில
தி த்தங்கைளச் ெசய்வதற்ேக
நான் தீர்மானித்தி ந்ேதன். ஆனால்
அைமச்சரைவ ஸ்லிம்கள்
ஏைனய ெபா நீதிமன்றத் க்குள்
உள்வாங்கப்பட ேவண் ெமன் ம்

என்கிறார் நீதியைமச்சர் அலி சப்ரி
ஸ்லிம்க க்கு தனியான சட்டம்
ேதைவயில்ைல என ம் பலதார
மணம் இல்லாெதாழிக்கப்பட
ேவண் ம் என் ம் உ தியான தீர்
மானங்கைள ேமற்ெகாண் ள்ள .
அைமச்சரைவயின் தீர்மானத்ைத
என்னால் மீற டியா .’ என்றார்.
ஸ்லிம் விவாக, விவாகரத் ச்
சட்டத்ைத தி த்த ேவண் ம் என
பலர் கூ கிறார்கள். இேதேவைள
ஒ தரப்பினர் இச்சட்டத்தில்
மாற்றங்கள் ேதைவயில்ைல என்
கிறார்கள். ஆனால் சட்டத்தில்
தி த்தங்கைளச் ெசய்வதற்கும்,
காதி நீதிமன்ற ைறைமைய இல்
லாமற் ெசய்வதற்கும் அைமச்ச
ரைவ அ மதி வழங்கி ள்ள .
இச்சட்டம் அ லாக்கப்ப ம்

இ திக் கட்டத்ைத எட்டி ள்ள .
இதைன எவராவ ஏற் க் ெகாள்
ளாவிட்டால் உயர் நீதிமன் க்குச்
ெசல்லலாம்.
நான் எ த்த தீர்மானத்ைத
இேலசாக ைகவி பவனல்ல.
நான் யா க்கும் பயப்ப
பவ மல்ல. எங்கள அர
சாங்கம் பற்றி எல்ேலா க்கும்
ெதரி ம். சிங்கள ெபௗத்தர்கள்
98 – 99 வீதத்தினர் எங்க க்கு
வாக்களித்தார்கள். இலங்ைகயர்
என்ற அைடயாளத்தின் மீேத
நான் நம்பிக்ைக ைவத் ள்ேளன்.
சிங்கள, தமிழ், ஸ்லிம்கள்
அைனவ ம் இலங்ைகயர்கேள.
இதற்காகேவ நாம்
ேபாரா கிேறாம்.” என்றார்.



(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
நி சிலாந்தில் அங்
காடி ஒன்றில் கத்திக்
குத் தாக்குதல் நடத்
திய இலங்ைகயரான
ெமாஹம்மட் சம்சுதீன்
அஹமட் ஆதில் ெதாடர்
பிலான சி.ஐ.டி. மற் ம்
எஸ்.ஐ.எஸ்.விசார
ைணகள் தீவிரப்ப த்தப்
பட் ள்ளன.
ஆதிலின் கப் த்
தக பதிெவான்றிைன
ைமயப்ப த்தி, அவ
க்கு இலங்ைகயில்
உள்ள நி சிலாந் நாட்
டவர்க க்கு எதிராக
தாக்குதல் ஒன்றிைன
நடாத் ம் எண்ணம்
இ ந்த என தகவல்கள்
ெவளிப்ப த்தப்பட்
ள்ள நிைலயில், ஆதில்
இலங்ைகயில் தாக்குதல்
ஒன்றிைன நடாத்த திட்
டமிட்டாரா என விசார
ைணகள் இடம்ெப வ
தாக அறிய டிகின்ற .
விசாரைணகள்
ஆரம்பம்
இந் நிைலயில் இ
ெதாடர்பில் ெபாலிஸ்
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தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்குச் சட்டம் நாடளாவிய ரீதியில் அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள
நிைலயில், ெகா ம்பின் சில பிரேதசங்களில் ேம ம் பல ெபாலிஸ் தைடகள்
ஏற்ப த்தப்பட் வாகனங்கள் ேசாதைனக்கு உட்ப த்தப்ப கின்றன.
ெகா ம் நகர மண்டப பகுதியில் இவ்வாறான ெபாலிஸ் ேசாதைனச் சாவடிகள்
அைமக்கப்பட் வாகனங்கள் ேசாதைனக்கு உட்ப த்தப்ப வதைனேய படத்தில்
காண்கிறீர்கள். (படம் ேஜ.சுஜீவகுமார்)






(எச்.எம்.எம்.பர்ஸான்)
ெகாேரானா ெதாற்றினால் மரண
மைடந்த நபர்கைள நல்லடக்கம்
ெசய் ம் ஓட்டமாவடி – மஜ்மா நகர்
ைமயவாடியில் ேநற்
ன்தினம்
வைர 2643 உடல்கள் நல்லடக்கம்
ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ஓட்டமாவடி
பிரேதச சைப தவிசாளர் ஏ.எம்.
ெநௗபர் ெதரிவித்தார்.
ெசப்டம்பர் 1 ஆம் திகதி

ெதாடக்கம் 7 ஆம் திகதி வைரயான
ஒ வாரத்தில் 228 உடல்கள் அங்கு
நல்லடக்கம் ெசய்யப்பட் ள்ளன.
ஆகஸ்ட் மாத இ தி வாரத்தில் 306
உடல்கள் நல்லடக்கம் ெசய்யப்பட்
டன. அந்தவைகயில் கடந்த இ
வாரங்கைள ஒப்பி ம்ேபா இவ்வா
ரத்தில் அடக்க வீதம் குைறவைடந்
காணப்ப கின்ற என தவிசாளர்
ேம ம் ெதரிவித்தார்.







சர்வேதச தரப் மற் ம் கத்
ேதாலிக்க தி ச்சைபயின் பரி
சுத்த பாப்பரசரிடம் உயிர்த்த
ஞாயி தின தாக்குதல் ெதாடர்
பாக பிைழயான க த்ைத
ன்ைவப்பதற்கு அரசாங்கம்
யற்சிக்கிற . இதற்கான
நடவடிக்ைககளில் நாட்டின்
பிரதமர் மற் ம் ெவளிவிவ
கார அைமச்சர் ஆகிேயார்
ம் ர
மாக ஈ பட் வ வதாக ெகா ம்
ேபராயர் ெமல்கம் கர்தினால் ரஞ்சித்
ஆண்டைக ெதரிவித்தார்.
ெகா ம் ேபராயர் இல்லத்தில்
ேநற் பிற்பகல் நைடெபற்ற ஊடக
சந்திப்பின்ேபாேத அவர் ேமற்கண்ட
வா ெதரிவித்தார். இதன்ேபா அவர்
ேம ம் கூ ைகயில்,
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கா Ό மПறЗகЦ
இХலாெதா˘ЖகРபΡС
(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
‘யார் எதிர்த்தா ம் இலங்ைகயில்
காதி நீதிமன்றங்கள் இல்லாெதா
ழிக்கப்பட ள்ளன. ஸ்லிம்களின்
விவாகரத் உட்பட கு ம்ப விவ
காரங்கைள ெபா நீதிமன்றங்கேள
ைகயாள ள்ளன. இதற்கான அ
மதிைய அைமச்சரைவ ஏகமனதாக
வழங்கி ள்ள . 30 ேபர் ெகாண்ட
அைமச்சரைவயில் நான் ஒ வேன
ஸ்லிம். அ
ம் நான் மக்களால்
ெதரி ெசய்யப்பட்டவனல்ல.
நான் ேதசியப் பட்டியல் உ ப்
பினர்’ என நீதியைமச்சர் அலி சப்ரி
ெதரிவித் ள்ளார்.
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"ெகாேரானா ைவரஸ்
ெதாற் அச்சு த்தல் நிலவி
வ ம் இந்த காலத்தி ம்கூட,
உயிர்த்த ஞாயி தின தாக்குதல்
ெதாடர்பான உண்ைமைய டி
மைறப்பதற்கான சூழ்ச்சியான
மிக ம் ட்பமான ைறயில்
ன்ேனாக்கி ெகாண் ெசல்
லப்ப ைத அவதானிக்க
டிகிற . இதைன ெசயற்ப த் வ
தற்ேபா ள்ள அரசாங்கமாகும்.
உயிர்த்த ஞாயி தின தாக்குதல்
ெதாடர்பாக பாப்பரசைர ெதளி ப த்
வதற்கான நடவடிக்ைகைய அர
சாங்கம் எ த் ள்ளதாக அைமச்சரைவ
ேபச்சாளர் ெதரிவித்ததாக இன்ைறய
(08) ஆங்கில பத்திரிைகயில் ெசய்தி
ெவளியாகி ள்ள என்றார்.

(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
‘ஓட்டமாவடி மஜ்மா
நகரில் ெகாவிட்
19 ஜனாஸாக்கைள
ெதாடர்ந் ம் நல்ல
டக்கம் ெசய்வதில்
எவ்வித பிரச்சிைன
மில்ைல. ைமயவா
டிக்கு ேதைவயான
காணியிைன நான்
ெபற் க் ெகா த் ள்ேளன்.
நான் அபிவி த்தி கு வின்
தைலவராக இ க்கும் வைர
ைமயவாடிக்கு ேதைவயான
காணிகைள ெதாடர்ந் ம்
ெபற் க் ெகாள்ள நடவ
டிக்ைக எ ப்ேபன் என
பாரா மன்ற உ ப்பினர் நசீர்
அஹமட் ெதரிவித்தார்.
ஓட்டமாவடி மஜ்மா நகர்
ெகாவிட் 19 ைமயவாடி
ெதாடர்பில் விளக்கங்கள்

ேகாரிய ேபாேத
அவர் இவ்வா
ெதரிவித்தார்.
அவர் ெதாடர்ந் ம்
க த் ெதரிவிக்
ைகயில், ‘ஓட்டமா
வடி மஜ்மா நகர்
ைமயவாடியின்
பாைத உட்கட்ட
ைமப் வசதிக க்
காக அரசாங்கம் 68 மில்லியன்
பாைவ ஒ க்கி ள்ள .
இதற்கு நிதியைமச்சர் பஷில்
ராஜபக்ஷ அ மதி வழங்கி
ள்ளார். விைரவில் பாைத
உட்கட்டைமப் பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்ப ம்.
திதாக ைமயவாடிகள்
இனங்காணப்பட்டால்
அதற்கான உட்கட்டைமப்
வசதிகள் பாைத வசதிகைள
அைமப்பதற்கு அரசாங்கத்

திடமி ந் நிதியிைனப்
ெபற் க்ெகாள்ள டி ம்.
அந்த வைகயில் ஓட்டமாவடி
மஜ்மா நகர் ைமயவாடிக்கான
பாைத உட்கட்டைமப் வச
திக க்கு 68 மில்லியன் பா
அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்
பட் ள்ள .
ெகாவிட் 19 ஜனாஸாக்
கைள அடக்கம் ெசய்வதற்
கான காணிகைள ெபற் க்
ெகா ப்ப என ெபா ப்
பாகும். அதனால் மக்கள்
இ ெதாடர்பில் கவைல
ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல.
ஜனாஸாக்கைள அடக்கம்
ெசய்ய டியாமற் ேபாகுேமா
எனப் பயப்படாதீர்கள். அல்
லாஹ்வின் உதவியினால் நான்
அைனத் ஏற்பா கைள ம்
ேமற்ெகாள்ேவன்’ என்றார்.

ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட
ெபாலிஸ் அத்தியட்சர்
நிஹால் தல் வயிடம்
வினவிய ேபா , குறித்த
விடயம் உள்ளிட்ட
அைனத் விடயங்க
ைள ம் ெவளிப்ப த்த
விசாரைணகள் இடம்ெப
வதாக குறிப்பிட்டார்.
குறிப்பாக சி.ஐ.டி.
எ ம் குற்றப் ல
னாய் த் திைணக்களம்
மற் ம் சி. ரி.ஐ.டி.
எ ம் பயங்கரவாத
த ப் மற் ம் விசா
ரைணப் பிரிவின் பிரதிப்
ெபாலிஸ் மா அதிபர்
பிரசாத் ரணசிங்கவின்
ேநரடி கட் ப்பாட்டில்,
சி.ஐ.டி. பணிப்பாளர்
சிேரஷ்ட ெபாலிஸ்
அத்தியட்சர் ெராஹான்
பிேரமரத்னவின் ஆேலா
சைனயின் கீழ் உதவி
ெபாலிஸ் அத்தியட்சர்
ஒ வரின் கீழ் இவ்
விசாரைணகள் இடம்
ெப வதாக ெபயர்
குறிப்பிட வி ம்பாத
உயர் ெபாலிஸ் அதிகாரி
ஒ வர் கூறினார்.




இலங்ைகயில் ெமாத்த
சனத்ெதாைகயில் 60 சதவீ
தமாேனா க்கு ெகாேரானா
த ப் சியின் தல் ேடாஸ்
ெச த்தப்பட் ள்ளதாக அர
சாங்கம் ெதரிவித் ள்ள .
இரண்டாவ த ப் சி 40
சதவீதமாேனா க்கு ஏற்றப்
பட் ள்ளதாக ம் குறிப்பிடப்
பட் ள்ள .
இேதேவைள ெகா ம்
மாநகர சைப எல்ைலப்பகு
திக்குள் 20 வயதிற்கு ேமற்
பட்டவர்க க்கு த ப் சி
ஏற் ம் நடவடிக்ைக கடந்த
6ஆம் திகதி ஆரம்பமான .
இதற்கைமவாக, ெகா ம்
சுகததாச உள்ளக அரங்கு,
ஜிந் ப்பிட்டி ெபா ச் சுகா
தார அ வலகம், ெகம்பல்
பார்க், சாலிகா ைமதானம்,
ெராக்ஸி கார்டின் உள்ளிட்ட
இடங்களில் இன்ைறய தினம்
த ப் சி ஏற்றப்ப கிற .





(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
‘ெகாவிட் 19
ைவரஸ் ெதாற்
இனம், மதம், கலா
சாரம் என் ேநாக்குவ
தில்ைல. இத்ெதாற்
பரவல் எம கவனயீ
னத்தினாேல பர கி
ற . அதனாேல நாம் பாதிப்
பைடகிேறாம். அதனால் நாம்
அைனவ ம் கட்டாயமாக
த ப் சி ஏற்றிக்ெகாள்ள
ேவண் ம்’ என ெகாவிட்
19 ெதாற் ெதாடர்பான
சுகாதார அைமச்சின் பிரதம
இைணப்பதிகாரி டாக்டர்
அன்வர் ஹம்தானி ‘விடி
ெவள்ளி’க்குத் ெதரிவித்தார்.
அவர் ெதாடர்ந் ம் க த்
ெதரிவிக்ைகயில், ‘த ப் சி
ஏற்றிக்ெகாள்வதினால் மாத்
திரம் இத் ெதாற்றிலி ந் ம்
நாம் பா காப் ெபற் க்
ெகாள்ள டியா . கட்டா

யமாக சுகாதார
அைமச்சு மற் ம்
ெகாவிட் ெசயல
ணியின் வழிகாட்
டல்கைளப் பின்
பற்ற ேவண் ம்.
த ப் சிகைள
ஏற்றிக்ெகாண்ேடாம்
என்ற தி ப்தியில் சுகாதார
வழிகாட்டல்கைளப் பின்பற்
றாவிட்டால் நாம் நிச்சயம்
ேநாய்த் ெதாற்றிைன எதிர்
ெகாள்ள ேவண்டிேயற்ப ம்.
ஒவ்ேவார் தனிநப ம்
இந்ேநாய்த் ெதாற்றிலி ந் ம்
தம்ைமப் பா காத் க்
ெகாள்ள உரிய ெசயற்பா
கைள ன்ென க்க
ேவண் ம். ேநாய் பரவைலத்
த க்கும் ெசயற்பா கள்
ஒவ்ேவார் தனி நபர்களிடேம
இ க்கிற . இதன் லேம
நா ம் நாட் மக்க ம் காப்
பாற்றப்ப வார்கள்’ என்றார்.

ேடாக்கிேயாவில் நைடெபற்ற பராலிம்பிக் 2020 இல் ஈட்டி எறிதல்
ேபாட்டியி டாக திய உலக சாதைனைய நிைலநாட்டி தங்கப்பதக்கம்
ெவன்ற திேனஷ் பிரியந்த ேஹரத் மற் ம் ெவண்கலப் பதக்கம் ெவன்ற
சமித லான் ெகாடி வக்கு ஆகிேயார் ேநற் பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக் ஷைவ அலரி மாளிைகயில் சந்தித்தனர்.



(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
க ேபாவில ைவத்திய
சாைல என அறியப்ப ம்
ெகா ம் ெதற்கு ேபாதனா
ைவத்தியசாைலயின்
பிரதிப் பணிப்பாளர் ைவத்
தியர் க்ஷான் ெபல்லன
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்
க்கு உள்ளாகி ள்ள
நிைலயில் ைவத்தியசா

ைலயில் அ மதிக்கப்பட்
ள்ளார்.
அரசாங்க ம த் வ அதிகாரி
களின் மன்றத்தின் தைலவரான
ைவத்தியர் க்ஷான் ெபல்
லன, சுகயீனம் அைடந் ள்ள
நிைலயில் அவ க்கு ன்ென
க்கப்பட்ட பி.சி.ஆர். பரிேசா
தைனகளின் ேபாேத ெதாற்
உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள .
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ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்

உதவிகள் வழங்குேவாம்.
அத்ேதா ஓட்டமாவடி மஜ்மா நகர்
ைமயவாடிையத் தவிர இறக்காமம், த்
தளம் உட்பட நாட்டின் பல பாகங்களி ம்
ைமயவாடிகள் அைமக்கப்பட ேவண் ம்.
ஒவ்ேவார் மாகாணத்தி ம் காணிகள்
இனங்காணப்பட் ெகாவிட் 19 ைமயவா
டிகள் அைமக்கப்பட ேவண் ம். இவ்விவ
காரத்தில் எம ச கம் அரசியல் சுயஇ
லாபம் ேதடக்கூடா .
கிண்ணியா வட்டம ைமயவாடி
அரசாங்கத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டால்
ைவ.எம்.எம்.ஏ. உட்பட சிவில் அைமப்
கள் நிச்சயம் உதவிகள் வழங்கும்’
என்றார்.

கிண்ணியா வட்டம வில் ெகாவிட் 19
ெதாற்றினால் மரணிப்பவர்கைள நல்ல
டக்கம் ெசய்வதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள
9.9 ஏக்கர் அரச காணியில் கடந்த 6 ஆம்
திகதி தல் ஜனாஸாக்கைள அடக்கம்
ெசய்வதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்
மா இரா வம் கிண்ணியா பிரேதச
சைப தவிசாளர் ேக.எம்.நிஹாைர ேவண்டி
யி ந்த . இதற்கு அைமவாகேவ பிரேதச
சைப தவிசாளர் லம் உதவிகள் ேகாரப்
பட்டி ந்ததாக ெதரிவிக்கப்ப கிற .
இேதேவைள இரா வம் கடந்த 6ஆம்
திகதி ஜனாஸாக்கைள அடக்குவதற்கு
ஏற்பா ெசய்தி ந்த ேபா ம் சுகாதார
அைமச்சின் அ மதி வழங்கப்படாைம
காரணமாக தாமதம் ஏற்ப வதாக ம்,
இதன் பின்னணியில் அரசியல் ெசல்
வாக்கு ெதாடர் பட் ள்ளதாக ம் ெதரி
விக்கப்ப கிற .
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ெபா ப்ேபற்
க் ெகாண்டன.
இதற்ெகன
43 இலட்சம் பா ெசலவில் திட்ட
ெமான் வடிவைமக்கப்பட்ட .

டாக்டர் அன்வர் ஹம்தானி
ெகாவிட் 19 ெதாடர்பான சுகாதார
அைமச்சின் பிரதம இைணப்பதிகாரி
டாக்டர் அன்வர் ஹம்தானிைய ‘விடி
ெவள்ளி’ ெதாடர் ெகாண் கிண்
ணியா வட்டம ெகாவிட் 19 ைமயவாடி
ெதாடர்பில் வினவிய . அவர் க த் த்
ெதரிவிக்ைகயில், ‘இந்த ைமயவாடிக்கான
அ மதிையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக
ெதாழில் ட்ப கு வின் சிபாரிசுக க்கு
அைமய ேதைவயான நடவடிக்ைககள்
எ க்கப்பட் ள்ளன. அதற்காக சுகாதார
அைமச்சுக்கு ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்
பட் ள்ளன. ஆனால் இ வைர சிபாரிசு
ெசய்யப்படவில்ைல.
தற்ேபா ஓட்டமாவடியில் ஜனாஸாக்
கைள நல்லடக்கம் ெசய்வதற்கு இடமி
க்கிற . இந்நிைலயிேல கிண்ணியா
வட்டம மற் ம் த்தளத்தில் காணிகள்
ைமயவாடிக்காக இனங்காணப்பட் ள்
ளன’ என்றார்.
ைவ.எம்.எம்.ஏ. ேபரைவயின் ேதசிய
தைலவர்
ைவ.எம்.எம்.ஏ. ேபரைவயின் ேதசிய
தைலவர் சஹீத் எம்.ரிஸ்மி வட்டம பிர

ே சத் க்கு களவிஜயம் ேமற்ெ
ே ெகாண்
ேத
ைமயவாடிக்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள
காணிைய பார்ைவயிட்டைம ெதாடர்பில்
க த் ெதரிவிக்ைகயில், ‘கிண்ணியா
பிரேதச சைபயின் தவிசாளரின் அைழப்
க்கிணங்கேவ ைவ.எம்.எம்.ஏ ம் ஏைனய
சிவில் ச க அைமப் க ம் கள விஜ
யெமான்றிைன ேமற்ெகாண்டன. தவி
சாளர் ைமயவாடிக்கான உட்கட்டைமப்
வசதிகைளச் ெசய் த மா எங்கைளக்
ேகாரியி ந்தார். இரா வத்தின் அ மதி
கிைடக்கப் ெபற் ள்ளதாக எமக்குத் ெதரி
விக்கப்பட்ட .
ெபா வான ேவைலக க்கு எம்மிடம்
உதவி ேகாரினால் நாம் உதவிகள் ெசய்
வ வழக்கம். இந்த ைமயவாடிக்கு அர
சாங்கத்தின் உத்திேயாக ர்வ அ மதி
கிைடத்த பின்ேப நாம் உதவிகள் வழங்
குேவாம். பிரேதச ெசயலாளர் இன் ம்
அ மதி வழங்கப்படவில்ைல என்
கூறினார். அ மதி வழங்கப்படாவிட்டால்
எம்மால் உதவிகள் ெசய்ய டியா .
ேம ம் அவர் கிண்ணியா பிரேதச சைப
வ மானம் இல்லாத சைப. அத்ேதா
இச்சைபக்கு அரசாங்கத்தின் நிதி ஒ க்
கீ க ம் இல்ைல. தற்ேபா அரசாங்
கத்திடம் பணம் இல்ைல என் ெதரி
வித்தார். இந்நிைலயில் ைமயவாடிக்கு
அ மதி வழங்கப்பட்டால் நாம் நிச்சயம்
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கள விஜயம்
கிண்ணியா வட்டம வில் இனங்கா
ணப்பட் ள்ள ெகாவிட் 19 ைமயவாடி
காணியின் அபிவி த்தி ெதாடர்பில்
கலந் ைரயா வதற்கு அகில இலங்ைக
ஜனாஸா சங்கம் உட்பட சிவில் ச க
அைமப் களின் பிரதிநிதிகள் கிண்
ணியா க்கு உத்திேயாக ர்வ விஜய
ெமான்றிைன இம்மாதம் 1ஆம் திகதி
ேமற்ெகாண்டி ந்தனர். இவ்விஜயத்தில்
அகில இலங்ைக ஜனாஸா சங்கத்தின்
உ ப்பினர் அப் ல் ரஷீட், அகில
இலங்ைக ைவ.எம்.எம்.ஏ ேபரைவயின்
ேதசிய தைலவர் சஹித் எம்.ரிஸ்மி, யட்டி
வர பிரேதச சைப உ ப்பினர் வசீர்
க்தார், ஸம்ஸம் அைமப்பின் பணிப்
பாளர் கியாஸ் ர ப், கண்டி ேதசிய ைவத்
தியசாைல அபிவி த்தி கு உ ப்பினர்
ஹம்மத் ரிஸ்வி, பஸ்லான் பா க்
ெபௗண்ேடசன் தைலவர் பஸ்லான் பா க்
மற் ம் அப் ல் ஹாலிக் ஆகிேயார் பங்கு
ெகாண்டி ந்தனர்.
கிண்ணியா வட்டம பிரேதசத்தில்
ஒ க்கப்பட் ள்ள குறிப்பிட்ட காணிைய
கு வினர் பார்ைவயிட்ட டன் இத்திட்
டத்திற்கு ெபா ப்பாக ள்ள இரா வ
உயர் அதிகாரிக டன் இத்திட்டத்தின்
அபிவி த்தி ெதாடர்பில் கலந் ைரயா
டினர். அதைனய த் கு வினர் கிண்
ணியா பிரேதச சைபக்கும் விஜயம் ெசய்
தனர். அங்கு பிரேதச சைபயின் தவிசாளர்
மற் ம் பிரேதச ெசயலாள டன் கலந்
ைரயாடல்களில் ஈ பட்டனர்.
இந்தக் கலந் ைரயாடலில் திட்டத்
க்கு ஒத் ைழப் வழங்கும் அைனத்
பங்குதாரர்க டன் அபிவி த்தி பணிகள்
ெதாடர்பாக விரிவாக ஆராய்ந் திட்
டத்ைத ரிதப்ப த் வதற்காக ெசயல்
திட்டெமான்றிைன ஆரம்பிப்பதாக
இணக்கம் காணப்பட்ட .
கிண்ணியா பிரேதச சைபத் தவிசாளரின்
ேவண் ேகா க்கிணங்க வட்டம
காணிைய ஜனாஸா அடக்கம் ெசய் ம்
வைகயில் ெசப்பனிட் ைமயவாடியாக
அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு களவிஜயம்
ேமற்ெகாண்ட சிவில் ச க அைமப் கள்

பிரேதச சைப உ ப்பினர் வசீர் க்தார்.
கடந்த 1ஆம் திகதி கிண்ணியா வட்
டம
க்கு கள விஜயெமான்றிைன
ேமற்ெகாண்ட யட்டி வர பிரேதச சைப
உ ப்பினர் வசீர் க்தாைர விடிெவள்ளி
ெதாடர் ெகாண் கிண்ணியா வட்டம
ெகாவிட் 19 ைமயவாடி ெதாடர்பான ேமல
திக விபரங்கைளப் ெபற் க் ெகாண்ட .
அவர் விளக்கமளிக்ைகயில்,
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உம்ரா யாத்திைரக்கு
ச தி அேரபியா க்கு
அைழத் ச் ெசல்வதாக
உ தி ெசய் கட்டாரில்
கு ம்பமாக வதி ம்
இலங்ைகப் ெபண்மணி
யிடம் பணம் அறவிட்ட
ஹஜ் கவர் பணத்ைத
தி ப்பிச் ெச த் வதற்
கான ஏற்பா கைளச் ெசய்
ள்ளதாக சம்பந்தப்பட்ட
ெபண்மணி ‘விடிெவள்
ளி’க்குத் ெதரிவித்தார்.
கட்டாரில் கு ம்பமாக
வதி ம் இலங்ைகப் ெபண்
மணி உம்ரா யாத்திைரக்
காக ஹஜ் கவர் ஒ வ
க்கு 6 இலட்சம் பா
வழங்கி ள்ளார். கட்டாரி
லி ந் 4 ½ இலட்சம் பா
குறிப்பிட்ட கவரின் வங்கிக்
கணக்கிற்கு அ ப்பி ைவக்கப்
பட் ள்ள டன் 1½ இலட்சம்
பா தர்கா நகரி ள்ள அவர
உறவினர் லம் கவ க்கு
வழங்கப்பட் ள்ள .
ெகாவிட் 19 ைவரஸ்
ெதாற் காரணமாக ச தியில்
உம்ரா யாத்திைரக்கு அ மதி
வழங்கப்படாத நிைலயில்
தான் எப்படியாவ உம்ரா
யாத்திைரைய ஏற்பா ெசய்வ
தாக ம் அதற்கான இய ைம
தன்னிடம் உள்ளதாக ம்
ெதரிவித்ேத குறித்த கவர்
பணத்ைத அறவிட் ள்ளார்.
பல மாதங்களாகி ம் உம்ரா
யாத்திைர ஏற்பா ெசய்யப்ப
டாத நிைலயில் சம்பந்தப்பட்
டவர் பணத்ைத மீள த மா
ேகாரியேபா 3 இலட்சம்
பா ெகாண்ட காேசாைலகள்
வழங்கப்பட் பின் காேசா
ைலகைள வங்கியில் இட
ேவண்டாம் என கவ

காணிையப் பார்ைவயிட்ேடாம். அங்கு பிர
ேதச ெசயலாள ம் வந் ேசர்ந்தார்.
நாம் இரா வ அதிகாரிக டன்
கைதத்ேதாம். 6ஆம் திகதி ஜனாஸாக்கள்
அடக்கத் க்காக இங்கு ெகாண் வரப்
ப ம். இந்தக் காணிைய ைமயவாடிக்காக
ரணப்ப த்தித் தா ங்கள் என அவர்கள்
ேவண்டினார்கள்.
9.9 ஏக்கர் ைமயவாடி காணிைய 5
கட்டங்களாக அபிவி த்தி ெசய் த
வதாக நாம் இரா வத்தினரிடம் உ தி
யளித்ேதாம். அவர்கள் ஏற் க் ெகாண்
டார்கள். இந்த ைமயவாடியின் அைனத்
நிர்வாகப் ெபா ப் கைள ம் இரா
வேம ஏற் க் ெகாண் ள்ள .
இந்நிைலயில் நான் சுகாதார அைமச்சின்
ெகாவிட் 19 பிரதம இைணப்பாளர் டாக்டர்
அன்வர் ஹம்தானி மற் ம் பிரேதச
ெசயலாள டன் கைதத்ேதன். இ வைர
சுகாதார அைமச்சின் அ மதி கிைடக்க
வில்ைல என அவர்கள் கூறினார்கள். இரா
வ பிரிேகடியரின் உத்தரவின்படிேய
ைமயவாடி பணிகள் இடம்ெப கிற
எனத் ெதரிவிக்கப்பட்ட . இதைனய த்
நான் ேகர்ண ட ம் கைதத்ேதன். சுகா

ரினால் ெதரிவிக்கப்பட் ள்
ள .
ஒ வ டத்தில் 3 இலட்சம்
பா தி ப்பிச் ெச த்தப்
பட் ள்ளதன் பின் மீதி 3
இலட்சம் பா வழங்கப்படா
ஏமாற்றப்பட் ள்ளார். இவ்
விவகாரம் ‘விடிெவள்ளி’யில்
ெவளியிடப்பட்டைதய த்
குறிப்பிட்ட கவரினால் 50
ஆயிரம் பாவீதம் 6 காேசா
ைலகள் ெபண்மணியின்
இலங்ைகயி ள்ள சேகாதரர்
ஏ.ேஜ.எம்.அஸ்மியிடம் வழங்
கப்பட் ள்ள .
காேசாைலகள் ஒவ்
ெவான் ம் ஒ மாத கால இைட
ெவளியிட்ேட எ தப்பட் ள்
ளன என்ப குறிப்பிடத்தக்க .
இேதேவைள குறிப்பிட்ட
ஹஜ் கவர் அங்கம் வகிக்கும்
ஹஜ் கவர் சங்கத் க்கு
அைழக்கப்பட்டார்.
இ குறித் ஹஜ் கவர்கள்
சங்கத் தைலவர் எம்.ஜி.எம்.
ஹிஷாம் ‘விடிெவள்ளி’க்கு
க த் த் ெதரிவிக்ைகயில்,

‘இவ்வாறான ேமாசடிகளில்
ஈ ப ம் ஹஜ் கவர்க க்கு
எதிராக க ைமயான நடவ
டிக்ைக எ க்கப்ப ம். அவர்க
க்கு ஹஜ் உம்ரா அ மதிப்
பத்திரம் வழங்கக்கூடா என
அரச ஹஜ் கு
க்கு பரிந்
ைரக்கப்ப ம். சம்பந்தப்பட்ட
கவைர அைழத் எச்சரித்
ள்ேளாம். வழங்கப்பட் ள்ள
காேசாைலக க்கு ஹஜ்
கவர்கள் சங்கம் உத்தர
வாதம் வழங்கி ள்ள எனக்
கூறினார்.
இேதேவைள குறிப்பிட்ட
விவகாரத்தில் தைலயிட்
பிரச்சிைனைய சு கமாகத்
தீர்த ைவத்த ஹஜ் கவர்கள்
சங்கத்தின் தைலவர் எம்.
ஜி.எம்.ஹிஷா க்கும்,
இவ்விவகாரத்ைத ெவளியிட்
தீர் ெப வதற்கு
உதவிய ‘விடிெவள்ளி’
பத்திரிைகக்கும் சம்பந்தப்பட்ட
ெபண்மணி நன்றிகைளத்
ெதரிவித் ள்ளார்.

‘ச தி தரகத்தில் பணியாற் ம் கிண்
ணியாைவச் ேசர்ந்த ஒ வர் கிண்ணியா
வட்டம ைமயவாடி பணிக க்கு
உதவிகள் ேதைவப்ப கிற என அகில
இலங்ைக ஜனாஸா சங்கத்தின் தைலவர்
நியாஸ்தீன் சத்தாைர ேவண்டி ள்ளார்.
அவர் சங்கத்தின் கண்டி பிரதிநிதி அப் ல்
ரஷீைட ெதாடர் ெகாண்ட நிைலயில்
அவர் பண உதவிகள் ஏற்பா ெசய்ேவாம்
என என்னிடம் ெதரிவித்தார்.
கடந்த 6ஆம் திகதி கிண்ணியா வட்
டம வில் ெகாவிட் 19 ஜனாஸாக்கள்
அடக்கம் ெசய்யப்பட ள்ளதாக இரா
வம் அறிவித் ள்ளதாக ம் ெதரிவிக்
கப்பட்ட . நான் கிண்ணியா பிரேதச
சைபத் தைலவைர ெதாடர் ெகாண்
கிண்ணியா வட்டம
க்கு 6ஆம் திகதி
ஜனாஸாக்கள் அடக்கத் க்காக ெகாண்
வரப்ப ம் என இரா வம் ெதரிவித்தி
ந்தால் நாம் அங்கு வ வதற்கு அைழப்
பிதழ் அ ப் ங்கள் என ேவண்டிேனன்.
எனக்கு அைழப்பித ம் அ ப்பப்பட்ட .
எம கு வினைர ம் அைழத் க்
ெகாண் அங்கு வ ம்படி ெதரிவிக்கப்பட்
ட .
நாம் கடந்த 1ஆம் திகதி வட்டம
க்கு
ெசன்ற ேபா இரா வ அதிகாரிக ம்
அங்கி ந்தார்கள். நாம் ைமயவாடிக்

தார அைமச்சின் அ மதியின்றி எம்மால்
ெபா நிதி லம் இங்கு பணிகைளச்
ெசய்ய உதவி வழங்க டியா என்
நான் கூறிேனன்.
நான் தி ேகாணமைல அரசாங்க
அதிபைரத் ெதாடர் ெகாண் ைமயவாடி
அ மதி ெதாடர்பில் வினவிேனன்.
சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கைள சுகாதார
அைமச்சுக்கு அ ப்பிவிட்டதாக ம்
இ வைர பதில் கிைடக்கவில்ைல
என ம் அவர் ெதரிவித்தார். கடந்த 3 ஆம்
திகதி ம் தி ேகாணமைல அரசாங்க
அதிபைரத் ெதாடர் ெகாண்ேடன். கடந்த
2ஆம் திகதி காைலயிேல ஆவணங்கள்
கிைடக்கப்ெபற் ள்ளதாக ம் அ த்த
வாரமளவில் அ மதி வழங்கப்ப ம் என
சுகாதார அைமச்சு ெதரிவித்ததாக ம்
அவர் கூறினார்.
இந்த ைமயவாடிக்கான அ மதிையக்
ேகாரி அதற்கான ஆவணங்கள் சுகாதார
அைமச்சுக்கு அ ப்பப்பட் ம் இ
வைர அ மதி வழங்கப்படவில்ைல.
பிரேதச ெசயலாளர் இ தடைவகள்
ஞாபக ட்டி ம் அ மதி தாமதிக்கப்ப
கிற . இதன் பின்னணியில் அரசியல்
ெசல்வாக்கு இ ப்பதாக என்னிடம்
ெதரிவிக்கப்பட்ட என்றார்.





(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ேமல் மாகாண ன்னாள்
ஆ நர் அசாத் சாலிக்கு எதிராக
பயங்கரவாத தைட சட்டத்தின்
கீழ் அல்ல ஐ.சி.சி.பி.ஆர். எ ம்
சிவில் அரசியல் உரிைமக க்கான
சர்வேதச இணக்கப்பாட் சட்
டத்தின் கீழ் எந்த சாட்சியங்க ம்
இல்லாததால் அவைர வி தைல
ெசய்ய ேவண் ம் என நீதிமன்றில்
ேகாரப்பட் ள்ள .
அசாத் சாலி விவகார வழக்கு
விசாரைணகள், கடந்த ெசவ்வா
யன் நகர்த்தல் பத்திரம் ஊடாக
ெகா ம் பிரதான நீதிவான்
த்திக ஸ்ரீ ராகல ன்னிைலயில்
விசாரைணக்கு எ த் க்ெகாள்ளப்
பட் ள்ள .
நீதிவானின் உத்திேயாக ர்வ
அைறயில் வழக்கு விசாரைணக்கு
வந் ள்ள .
இதன்ேபா அசாத் சாலி
சார்பில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி
ைமத்திரி குணரத்ன ஆஜராகி
ள்ளார்.
சி.ஐ.டி. ன்ென த்த விசார
ைணகளின் ெதாகுப் மன்றில்
ன் ைவக்கப்பட் ள்ள
நிைலயில், அதில் அசாத் சாலிக்கு
எதிராக எந்த சான் க ம் இல்ைல
என ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி
ைமத்திரி குணரத்ன சுட்டிக்காட்டி
ள்ளார். எனேவ அசாத் சாலிைய
வி விக்க ேவண் ம் என அவர்
குறிப்பிட் ள்ளார்.
இதன்ேபா மன்றில் பிரசன்ன
மாகி ள்ள சி.ஐ.டி.அதிகாரிகள்,
இந்த விடயம் ெதாடர்பில் சட்ட
மா அதிபரின் நிைலப்பாட்ைட
அறிந் ெகாள்ள ம், அத் திைணக்
களத்தின் உதவிைய ெபற ம் கால
அவகாசம் ேவண் ம் என ேகாரி
ள்ளனர்.
அதன்படி அதற்கான சகல அவ
காசத்ைத அளித் ள்ள நீதிமன்றம்
எதிர்வ ம் 13 ஆம் திகதி இவ்வ
ழக்ைக விசாரைணக்கு எ க்க
ள்ள .

ன்னதாக கடந்த மார்ச் 16 ஆம்
திகதி, அசாத் சாலி ெகாள் ப்
பிட்டி பகுதியில் காரில் பயணித்
க்ெகாண்டி ந்தேபா சி.ஐ.டி.
யின் விேஷட விசாரைணப் பிரி
ெபா ப்பதிகாரி பிரதான ெபாலிஸ்
பரிேசாதகர் ஜயந்த பயாகல தைல
ைமயிலான கு வினரால் ைக
ெசய்யப்பட்டார். இதைனய த்
அசாத் சாலிைய த த் ைவத்
விசாரைண ெசய்வதற்கான அ
மதிைய, பா காப் அைமச்சர்
என்ற ரீதியில் ஜனாதிபதி ேகாத்
தாபய ராஜபக்ஷ கடந்த மார்ச்
19 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம
இர வழங்கி ள்ளார். அரசியல
ைமப்பின் 44 (2 ) ஆம் உ ப் ைர
டன் இைணத் வாசிக்கப்பட
ேவண்டிய 1979 ஆம் ஆண்டின் 48
ஆம் இலக்க பயங்கரவாத தைட
சட்டத்தின் 9 (1) ஆம் பிரிவின்
கீழ் இந்த த ப் க்காவல் அ
மதி ஜனாதிபதியினால் குற்றப்
லனாய் த் திைணக்களத் க்கு
வழங்கப்பட் ள்ள . அசாத் சாலி
ைக ெசய்யப்பட் , ெபாலிஸ்
அத்தியட்சர் ஒ வ க்கு உள்ள
அதிகாரத்தின் கீழ் 72 மணி ேநரம்
த த் ைவத் விசாரிக்கப்பட்
டதன் பின்னர் இந்த 90 நாள்
த ப் க் காவல் அ மதி ெபறப்
பட் ள்ள .
தீவிரவாத பயங்கரவாத சந்ேதக
நபர்க டன் ெதாடர் ைவத்தி
ந்தைம, தீவிரவாத பயங்கரவாத
நடவடிக்ைகக க்கு உதவிய

ெகா ம் பிரதான
மன்றில் நகர்த்தல்
பத்திரம்; சட்ட
மா அதிபரின்
நிைலப்பாட்ைட
அறிய ஒ வாரகால
அவகாசம்

ளித்தைம மற் ம் உடந்ைதயாக
வி ந்தைம, வன் ைற அல்ல
மத, இன அல்ல ச க ரீதியான
விேராதத்ைத ண் ம் வைகயில்
அல்ல ேவ பட்ட ச கங்கள்
அல்ல இனங்கள் மத கு க்
க க்கிைடயில் பைகைமைய
ண் ம் விதத்தில் வார்த்ைத
கைள பயன்ப த்தியைமக்காக ம்
மற் ம் 21.04.2019 அன் நைட
ெபற்ற உயிர்த்த ஞாயி தாக்கு
த டன் இந்த சந்ேதக நப க்கு
உள்ள ெதாடர்பிைன உ திப்ப த்
வதற்கான ேமலதிக விசாரைண
கைள ன்ென க்க ம் அவைர
த த் ைவத் விசாரிக்க அ
மதிப்பதாக ஜனாதிபதி ைகெய
த்திட் ள்ள த ப் க் காவல்
உத்தர அ மதியில் குறிப்பிடப்
பட் ள்ள . அதன்படி கடந்த 19
ஆம் திகதி தல் 90 நாட்க க்கு
அவைர த த் ைவக்க அ ம
திப்பதாக ஜனாதிபதி குறித்த அ
மதியில் குறிப்பிட் ள்ளார்.
இந் நிைலயில் ெதாடர்ச்சி
யாக சி.ஐ.டி.யில் த த் ைவக்
கப்பட்டி ந்த அசாத் சாலி,
கடந்த ேம 18 ஆம் திகதி திடீர்
சுகயீனம் காரணமாக சி.ஐ.டி.
யினரால் ெகா ம் ேதசிய
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்
கப்பட்டி ந்தார். இதன்ேபாேத
அவ க்கு இ தய ேகாளா க்கான
சிகிச்ைசகள் அங்கு அளிக்கப்பட்
வ கின்ற .
இவ்வாறான நிைலயிேலேய
கடந்த ஆகஸ்ட் 17 ஆம்
திகதி, ைவத்தியசாைலக்கு
ெசன் பார்ைவயிட்ட
ெகா ம் பிரதான நீதிவான்,
த ப் க் காவல் விசாரைண
நிைற ற் ள்ளைத க த்தில்
ெகாண் விளக்கமறியலில்
ைவக்க உத்தரவிட்டி ந்தைம
குறிப்பிடத்தக்க .
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இஸ்ேரலிய பா காப்
ைறக்கு ெப ம்
ேதால்வி; பலஸ்தீனில் இனிப் வழங்கி
ெகாண்டாட்டம்

தப்பிச் ெசன்ற ைகதிகள்

வர்ணிக்கப்ப கிற . இந்த சம்பவத்ைதய
த் பலஸ்தீனர்கள் இனிப் கள் வழங்கி
தம மகிழ்ச்சிைய ெவளிப்ப த்தி வ
கின்றனர்.
ப்பிடித்த கரண்டி லம்
ேதாண்டப்பட்ட சுரங்கம்
கில்ேபா சிைறச்சாைல இஸ்ேரலின்
வடக்குப் பகுதியில் அைமந் ள்ள அதி
உயர் பா காப் வசதிகள் ெகாண்ட

ஓ கிறார்" என் கூறிய இங்கு கவ
னத்தில் ெகாள்ளத்தக்கதாகும். தாக்குதல்
நடத்திய நபர் உண்ைமயில் பயங்கரவா
தியா அல்ல மனநலப் பிரச்சிைனகளால்
பாதிக்கப்பட்டவரா என்பைத ஆராய்ந்
நி பிக்கும் ெபா ப் நி சிலாந் அதி
காரிகள் மீ ள்ள ெபா ப்பாகும். மனநலப்
பிரச்சிைனகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
மன்னிக்கப்பட ேவண்டியவர்கள். அவர்கள்
பயங்கரவாதிகள் அல்லர்.
கிவி பிரதமர் ஆர்ெடர்ன் ேமற்படி
தாக்குதைல நடத்திய இலங்ைகயைர
‘ஒ தனி நபராக’ மாத்திரம் அைடயாளம்
காட்டி, அந்த நபரின் மதம், கலாசாரம்,
இனம் சார்ந் நின் பார்க்கும் கு கிய
பார்ைவைய நீக்கியதன் லம் மனிதேநய
உணர் க்கு வாழ் ெகா த் ள்ளார்.
ஆர்ெடர்ன் இவ்வள
ல்லியமாக
இந்த சம்பவம் குறித் ேபசி, சிறந்த
ைறயில் அதைன அ கியதன்
காரணமாக மதங்கள் மீ வீண் பழிகள்
சுமத்தப்ப வைத த த் ள்ளார்;. இனக்
கு மங்கள் மத்தியில் ேமாதல்கள்
ஏற்படாமல் பா காத் ள்ளார்.
அேதேவைள இலங்ைகயில் சிலர் இந்த
தாக்குதல் சம்பவத்ைத இஸ்லாத்ேதா
ெதாடர் ப த்தி ஸ்லிம்கைள குற்றம்
சுமத் ம் வைகயில் க த் க்கைள
ெவளியிட்டி ப்ப கவைல த கிற .
கிவி பிரதமர் ஆர்ெடர்ன் குறிப்பிட்ட
ேபால இந்த சம்பவம் குறித்
மிகுந்த நிதானத் டன் ந நிைலயாக
அ கும் ேபா தான் இலங்ைகயர்கள்
மத்தியில் நல் றைவ மீண் ம்
கட்டிெய ப் வதற்கு வழி வகுக்கும்.
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கப்பட்ட ேபார்கள் காரணமாக, தாம் பலிக்க
டாவாக்கப்பட்டவர்கள் என ம் மில்லியன்
கணக்கான சிவிலியன்கைள அகதிகளாக
மாற்றி அகதிவாழ்க்ைகயின் பிைழப் க்
காக நவீன ‘அடிைமகளாக’ மாறி ள்ேளாம்
என ம் மானசீகமாக உணர்ந்தவர்க ம்
தங்கள எதிர்ப்ைப விரிவாக்காமல் த ப்
பதி ம் நி சிலாந்தின் வி கம் ெவற்
றிைய த ம் என உ தியாக நம்ப டி ம்.
தீவிரவாதிைய அவர உறவினர்கள்,
கு ம்பத்தினர்கள் மற் ம் அவர நம்
பிக்ைக சார்ந்த ச கத்தினர்கைள விட் ம்
ேவ ப த்தி ேநாக்கும் ஒ இலக்குைம
யப்பட்ட ேலாபாய பார்ைவ இல்லாத
சூழலில் “எதிர்ப் நடடிவடிக்ைககள்,
வன் ைற டன் கூடிய எதிர்ப் கள்
மற் ம் பயங்கரவாத ெசயற்பா கள்”
கட் ப்ப த்த டியாத அளவிற்கு தீைம
பயக்கும் சுழற்சியாக ெவடித் ச் சித ம்.
நி சிலாந் நாட்டின் அைமதிக்கும்,
சமாதான சகவாழ் க்கும், மற் ம் நல்லி
ணக்கத்திற்கும் ெப ம் பங்கம் ஏற்ப ம்
வைகயில் ேபரிடியாக வி ந்த இரண்
நிகழ் களின் ேபா பிரதமர் ஆர்ெடர்ன்
ணி டன் ைகயாண்ட அ கு ைறயி
லி ந் இலங்ைக கற் க் ெகாள்ள ேவண்

டிய பாடங்கேள இைவயாகும்.
அைமதியின் மடியில் இடியாக வி ந்த
தல் நிகழ் 2019 மார்ச் 15 அன் நி சி
லாந் , கிைறஸ்ட்ேசர்ச் நகரில் உள்ள அல்
ர் பள்ளிவாசல் மற் ம் லின் ட் இஸ்
லாமிய ைமயம் ஆகியவற்றில் ெவள்ளி
ெதா ைகயின் ேபா இடம்ெபற்ற பயங்
கரவாத ப்பாக்கிச் சூட் சம்பவமாகும்.
இரண்டாவ ெசப்டம்பர் 3 ஆம் திகதி ஆக்
லாந் நகரில் உள்ள சூப்பர் மார்க்ெகட்டில்
இடம்ெபற்ற கத்திக்குத் தாக்குதல்
சம்பவமாகும். நாம் ஆக்லாந் நகர தாக்கு
தைல கண்டிக்கும் அேதேவைள, நி சி
லாந் பிரதமர் ஜசிந்தா ஆர்டன் அவர்கள்
ஆக்லாந் தாக்குதைல அ கிய ைற,
மக்க க்கு அதைன ன்ைவத்த விதம்,
அதற்காக அவர் பயன்ப த்திய வார்த்
ைதகள் குறித் அவைர பாராட் கிேறாம்.
எனி ம் இந்தப் பாராட் நி சிலாந்
காவல் ைறக்கு ேசரா . அ ேவெறா
விடயம்!
ஆக்லாந் தாக்குதல் நடத்திய நபரின்
கு ம்பத்தினர் ெவளியிட் ள்ள அறிக்
ைகயில், அவர் ேமற்ெகாண்ட அந்த
தாக்குதல் தவறான என் ம் அதனால்
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்காக மிகுந்த
வ த்தத்ைத ம் ெதரிவித் ள்ளனர். அந்த
அறிக்ைகயில் குறித்த நபர் நீண்ட கால
மாக மனநலப் பிரச்சிைனகளால் அவ
திப்பட் வந் ள்ளார் என் ம் அவைரக்
காப்பாற்ற டியவில்ைலேய என கு ம்
பத்தினர் கவைல ெகாண் ள்ளதாக ம்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . சூப்பர் மார்க்
ெகட்டில் இடம்ெபற்ற தாக்குதல் சம்ப
வத்ைத ேநரில் பார்த்த ஒ வர் தாக்குதல்
நடத்தியவர் “ைபத்தியம் பிடித்தவர் ேபால்

@
C

இஸ்ேரலில் உள்ள சிைற ஒன்றில்
இ ந் சுரங்கம் ேதாண்டி ஆ பலஸ்தீ
னர்கள் இரேவா இரவாக தப்பி ள்ளனர்.
தப்பிேயாடிய ஆ சிைறக் ைகதிகைள ம்
இஸ்ேரலிய அதிகாரிகள் தற்ெபா
ேதடிக் ெகாண்டி க்கின்றனர்.
கில்ேபா சிைறச்சாைலயில் தாங்கள்
அைடத் ைவக்கப்பட்டி ந்த சிைற
அைறயின் கழிப்பிடத்தில் இ ந்
சிைறயின் சுற் ச் சுவ க்கு ெவளிேய
உள்ள சாைல வைர நிலத் க்கு அடியில்
சுரங்கம் ேதாண்டிய அந்தச் சிைறக்
ைகதிகள் அதன் வழியாகத் தப்பிேயாடி
உள்ளதாக க தப்ப கிற .
தங்கள் வயல்கள் வழியாக சிைறக்
ைகதிகள் தப்பி ஓ வைதப் பார்த்த விவசா
யிகள் இஸ்ேரலிய அதிகாரிக க்கு தகவல்
ெதரிவித்த பின் ேத தல் நடவடிக்ைககள்
ெதாடங்கப்பட்டன.
இவர்களில் ஐந் ேபர் 'இஸ்லாமிக்
ஜிகாத்' எ ம் அைமப்பின் உ ப்பினர்கள்;
ஒ வர் அல்அக்சா தியாகிகள் பைடயின்
ன்னாள் தைலவர்.
இந்த ஆ ேப ம் சிைறயில் இ ந்
தப்பிய இஸ்ேரலின் மிகப்ெபரிய பா
காப் மற் ம் உள த் ைற ேதால்வி என

மத்தியில்
ெதளிவா
மக்க க்கு மத்
தியில் மிக ம் ெதளி
வா
க ம்
க்கமாக ம் ன்ைவத்த ெசய்தி
கூர்ந் கவனிக்க ேவண்டிய ஒன்றாகும்.
உரிய ேநரத்தில் காலத் க்குப் ெபா த்த
மான ஒ ெசய்தியாக அ அைமந்த .
அவ்வள
க்கியத் வம் வாய்ந்த அந்த
உைரயில் பிரதமர் ஜசிந்தா கூறிய விட
யங்கள் வ மா :
தாக்குதைல நடத்திய இலங்ைகயைர
‘ஒ தனி நபராக’ மாத்திரம் அைடயாளம்
காட்டினார். அந்த நபரின் சமய நம்பிக்ைக,
கலாச்சாரம் மற் ம் இனம் என்பவற் டன்
ெதாடர் ப த்தி பார்க்கும் பார்ைவைய
நீக்கி அ ஒ தனிப்பட்ட நபரின் ெவ க்
கத்தக்க ெசயலாக குறிப்பிட்டார். அதன்
லம் ஐஎஸ் தீவிரவாதக் கு வினரால்
ஊக்கம் ெபற் தாக்குதலில் ஈ பட்ட
அவர ெசயல் ெவ ப் ணர் நிைறந்த
ஒ தனி நபரின் தவறான ெசயல்
என்ேற வைரயைற ெசய்தார். அத்தைகய
பார்ைவ காரணமாக தாக்குதல் நடத்திய
வரின் தாய்நாட்டில் உள்ள மக்கள் மத்தி
யி ம் பாதிப் ஏற்படாதவா பார்த் க்
ெகாண்டார். இ பல்லின மக்கள் வா ம்
ஒ ேதசத்திற்கு மிக ம் சிறந்த படிப்பி
ைனைய த ம் ன்மாதிரியான நடத்ைத
யாகும்.
பிரதமர் ஜசிந்தா ஆர்ெடர்ன் இந்த
சம்பவத்ைத அ கிய ைறைமயான
தாக்குதைல நடத்திய நபர் விசுவாசம்
ைவத் ள்ள ஐஎஸ் தீவிர சிந்தைனயாளர்
க க்கும் மற் ம் உண்ைமயான பயங்
கரவாதத்திற்கும் எதிராக ஸ்லிம்க ம்
ஒன்றிைணந் ேபாராட வழி காட் கிற .
நி சிலாந் உலக்கு வழங்கி ள்ள
ேலாபாயமான , எல்ைல மீறிய தீவிரவா
தத்ைத கட் ப்ப த் வதில் நிச்சயமாக
ெவற்றிைய ெகாண் வ ம். அவ்வாேற
டிவில்லாமல் ெதாட ம் உலகமயமாக்
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நி சிலாந்தின்
சிலாந்தின் ஆக்லாந் நகரில் இடம்
ெபற்ற சம்பவம் ெதாடர்பில் ன்னாள்
பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஜனாதிபதி
சட்டத்தரணி எம்.எம். ஸ−ைஹர் ஊடக
அறிக்ைக ஒன்ைற ெவளியிட் ள்ளார்.
அதில் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ளதாவ ,
நி சிலாந்தின் பிரதமரான ஜசிந்தா
ஆர்ெடர்னிடம் இ ந் இலங்ைக
கற் க் ெகாள்ள ேவண்டிய க்கியமான
பாடங்கள் உள்ளன.
கடந்த ெசப்டம்பர் 3 ஆம் திகதி நி
சிலாந்தின் ஆக்லாந் நகரில் உள்ள
நி லின் சூப்பர் மார்க்ெகட்டில் அப்பாவி
ெபா மக்கள் மீ கத்திக்குத் தாக்குதல்
நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பான ெசய்தியாக
ஊடகங்களில் ெவளிவந்த . ெவ க்கத்
தக்க இத்தாக்குதல் குறித் அதிகமான
கண்டன அறிக்ைகக ம் ெவளிவந் ள்
ளன.
இ குறித் நி சிலாந் பிரதமர்
ஜசிந்தா ஆர்ெடர்ன் மக்க க்கு ஆற்றிய
உ க்கமான அ தாப உைரயில் உணர்ச்
சிகைள உசுப்ேபற்றா
க்கியமான ஒ
ெசய்திைய அ த்தமாக ன்ைவத்தார்.
அதில் அவர் “ இந்த ெசயல் எந்த நம்பிக்
ைகயின் சார்பாக ம் ேமற்ெகாள்ளப்பட
வில்ைல. இ ஒ தனிப்பட்ட நபரால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . இந்த ெவ க்கத்
தக்க ெசயலான எந்தெவா கலாச்சாரம்
அல்ல இனம் சார்ந் ேமற்ெகாள்ளப்
பட்ட அல்ல. இ யாரா ம் அல்ல
எந்த ச கத்தா ம் ஆதரிக்கப்படாத ஒ
சித்தாந்தத்தால் பீடிக்கப்பட்ட ஒ தனிந
பரின் ெசயலாகும்” எனக் குறிப்பிட்டார்.
இந்த ெசய்தி குறிப்பாக உலெகங்கி ம்
உள்ள ஸ்லிம்களிைடேய ைவரலாக
பரவி வ கிற .
நி சிலாந் பிரதமர் அவர்கள் தாக்
குதல் சம்பவம் நிகழ்ந்த உடேனேய

சிைறச் சாைலகளில் ஒன் .
இங்குள்ள பா காப் வசதிகள் காரண
மாக இந்த சிைறச்சாைல என் ஆங்
கிலத்தில் 'தி ேசஃப்' (The Safe) என்
அைழக்கப்ப கிற .
இத்தைன பா காப் கள் இ ந் ம்
சந்ேதகத்திற்குரிய நபர்கள் வயல்கள்
வழியாக ஓ வைத விவசாயிகள் பார்த்த
பின்னேர சிைறயில் இ ந் ஆ ேப ம்
தப்பிய சிைற அதிகாரிக க்கு ெதரிய
வந் ள்ள .

உள் ர் ேநரப்படி ேநற்
ன்தினம்
அதிகாைல 4 மணி அளவில் சிைற அதி
காரிகள் ைகதிகைள எண்ணிய ெபா
ஆ ேபர் குைறவாக இ ந்தனர். இதன்
லம் சிைறக் ைகதிகள் தப்பி ஓடிய
உ திெசய்யப்பட்ட .
சிைறயில் இ ந்த ஒ ேபாஸ்ட க்கு
பின்னால் மைறத் ைவக்கப்பட்டி ந்த
ப்பிடித்த கரண்டி ஒன்ைறக் ெகாண்
இவர்கள் இந்த சுரங்கத்ைத ேதாண்டினர்
என் தி ெஜ சேலம் ேபாஸ்ட் ெசய்தி

ெவளியிட் ள்ள .
இவர்கள் சிைற அைறயின் கழிப்பி
டத்தில் ேதாண்டிய குழி, சிைறயின் தளத்
க்கு கீேழ இ ந்த ஒ ெவற் இடத்ைத
ெசன்றைடந்த .
இந்தச் சிைறயில் கட் மானம் ேமற்
ெகாள்ளப்பட்ட ெபா ேத தைரக்கு அடியில்
ெவற்றிடம் ைவத் கட்டப்பட்டி ந்த .
சிைறயின் கட் மானத்தில் உள்ள
ேகாளாறின் காரணமாகத்தான் இவர்களால்
தப்பி ஓட டிந்த என் இஸ்ேரலிய

காவல் ைற கமாண்டர் ஒ வர் ெதரிவித்
ள்ளார்.
தைரக்கு அடியில் இ ந்த காலி
இடத்ைத தாங்கள் ேதாண்டிய குழி
லம் ெசன்றைடந்த அந்த ஆ ேப ம்
அங்கி ந் ஒ சுரங்கத்ைத ேதாண்டி
சிைறயின் சுற் ச் சுவ க்கு ெவளிேய
உள்ள ஒ சாைலயில் வைர ேதாண்டி
அதன் லம் தப்பி ள்ளனர்.

தப்பியவர்கள் யார்?
தப்பியவர்களில் ஒ வரான சக்காரியா
ஜூெபய்தி ேமற்குக் கைரயில் உள்ள நக
ரான ெஜனி எ ம் நகரி ள் அல்அக்சா
தியாகிகள் பைடயின் ன்னாள் தளபதி
யாவர்.
மீத ள்ள ஐந் இஸ்லாமிய ஜிகாத்
உ ப்பினர்களில் நால்வர் இஸ்ேரலி
யர்கள் மீ தாக்குதல் நடத்திய மற் ம்
ெகாைல ெசய்த ஆகிய குற்றச்சாட்
களின் ேபரில் சிைறயில் அைடக்கப்பட்டி
ந்தனர் என் ம் ஐந்தாவ நபர் குற்றச்
சாட் எ
ம் இல்லாமல் த ப் ஆைண
ஒன்றின் லம் சிைறயில் அைடக்கப்பட்
டி ந்தார் என் ம் இஸ்ேரலிய ஊடகங்கள்
ெசய்தி ெவளியிட் ள்ளன.
இஸ்ேரலில் நடத்தப்பட்ட ப்பாக்கிச்
சூ சம்பவங்களில் ெதாடர் ைடயதாக
சந்ேதகிக்கப்பட்ட சக்காரியா ஜூெபய்தி
2019ஆம் ஆண் ைக ெசய்யப்பட்டார்.
அவர் மீதான விசாரைண ெதாடர்ந் நைட
ெபற் வ கிற .
இஸ்ேரலிய ரா வத்தினர் மற் ம்
எல்ைல காவல் பைடயினர் தப்பிேயா
டிய ைகதிகைளக் கண் பிடிப்பதற்காக
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட ேமற்குக்கைர மற் ம்
ேஜார்டான் எல்ைலயில் ேசாதைனகைள
ேமற்ெகாண் வ கின்றனர். கில்ேபா
சிைறச் சாைலயில் இ ந் கிழக்ேக 14
கிேலாமீட்டர் ெதாைலவில் உள்ள
ேஜார்டான் எல்ைல.
இதனிைடேய தப்பிச்ெசன்ற சிைறக்
ைகதிகளின் கு ம்ப உ ப்பினர்கள்
சிலைர இஸ்ேரலிய பைடயினர் ைக
ெசய் விசாரைணக்குட்ப த்தி ள்ளனர்.
அத் டன் 89 இடங்களில் விேசட
ேசாதைன ைமயங்கள் நி வப்பட் ள்

ளன. நகரிலி ந் ெவளிேய ம் அைன
வ ம் ேசாதிக்கப்ப கின்றனர். இஸ்ேர
லிய வரலாற்றில் ஏற்பட்ட மிகப் ெப ம்
பா காப் ேதால்வியாக இ க தப்ப
கின்ற நிைலயில், பல மாதங்களாக
யற்சித் இவ்வா ைகதிகள் தப்பிச்
ெசன் ள்ளைமயான அவர்கள திறைம
மற் ம் ைதரியத்ைத பைறசாற் வதாக
யத்ைத பைறசாற் வதாக உள்ளதாக
பலஸ்தீனர்கள் கூ கின்றனர்.
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ெதன்னிந்திய ெதாைலக்காட்சி
ஒன்றில் ஒளிபரப்பாகிய ேநர்காணல்
ஒன்ைற அண்ைமயில் பார்த் க்
ெகாண்டி ந்ேதன். அந்த ேநர்கா
ணைல நிைற ெசய் ம் கமாக
ெதரிவிக்கப்பட்ட விடயங்களில்
ஒ விடயத்ைத ேமற்ேகாள்காட்டி
இந்த பதி கைள வழங்க எத்தனிக்
கின்ேறன்.
"நான் ெசய் ெகாண்டி ந்த சின்ன
சின்ன ேபாராட்டங்கைள நி த்தி
விட் சின்ன சண்ைடக்காரர்களிடம்
அதைன ஒப்பைடத்த நாளிலி ந்
என வாழ்க்ைகயின் ெவற்றி ஆரம்
பித்த என நான் நம் கின்ேறன்.
ஏைனேயாரின் அவதானத்ைத
என் பக்கம் ஈர்ப்பதற்காக நான் உ
வாக்கிக்ெகாண்ட ேபாராட்டங்கள்,
என உரிைமக்காக நான் ெவ ப்
ண்டாக்கும் பாமர மக்க டன்
ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட சச்சர கள்,
என்ைனப் பற்றி ேகாள் ட்டிய
வர்க டன் உ வாக்கிக்ெகாண்ட
ேபாராட்டங்கள் ேபான்ற அைனத்
ேபாராட்டங்கைள ம் ைகவிட்
விட் ேவ ேவைலகள் இல்லாத
வர்க க்கு அந்த அந்தப் ேபாராட்
டங்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு இடம
ளித்ேதன்.
அதன் பின்னர் என இலக்ைக
ர்த்தி ெசய்கின்ற ேபாராட்டங்க
க்கும் என கனைவ நனவாக்கும்
ேபாராட்டங்க க்கும், என சிந்
தைனப் ேபாக்ைக ேமம்ப த் ம்
ேபாராட்டங்க க்கும் ன் ரிைம
வழங்கிேனன். சின்னச் சின்ன
சச்சர கைள ைகவிட்ட பின்னேர
என வாழ்க்ைகயின் ெவற்றிப்
பயணம் ஆரம்பமாகிய . ெப மதி
யான ெபான்னான காலத்ைத சின்ன
சண்ைடக க்கும் சச்சர க க்கும்
வீணடிப்ப என்பதில் எந்தப் ெப
மதி ம் இல்ைல என்பைத நான்
உணர்ந் ெகாண்ேடன்.
உங்கள் மைனவி டன், உங்கள்
கணவ டன், உங்கள் வீட்டில்
உள்ளவர்க டன், உங்கள் பிள்
ைளக டன், உங்கள் வீ களில்
ேவைல ெசய்கின்றவர்க டன் பிரச்
சிைனகைள உ வாக்கிக்ெகாண்
காலத்ைத வீணடிக்க ேவண்டாம்.
ேதைவயற்ற பிரச்சிைனகைள சிக்
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நி சிலாந்தின் ஓக்லாந்தி ள்ள பல்ெபா ள் அங்காடி
ஒன்றில் கடந்த ெவள்ளிக்கிழைம இடம்ெபற்ற கத்திக்குத்
தாக்குதல் சம்பவ ம் அதைனத் ெதாடர்ந் சந்ேதக நபர்
சுட் க் ெகால்லப்பட்ட சம்பவ ம் அந்நாட்டி ம் இலங்
ைகயி ம் பலத்த அதிர்ச்சிையத் ேதாற் வித் ள்ள . இதன்
ேபா தாக்குதலில் ஈ பட்ட இைளஞர் இலங்ைகையச்
ேசர்ந்தவர் என்பேத இந்த விவகாரம் இங்கும் அதிகம் ேபசு
ெபா ளாகக் காரணமாகும்.
குறித்த இைளஞர் 2011 ஆம் ஆண் இலங்ைகயிலி ந்
நி சிலாந் க்கு மாணவர் வீசாவில் ெசன் ள்ள நிைலயில்,
பின்னர் தனக்கும் தன கு ம்பத்தின க்கும் இலங்ைகயில்
அச்சு த்தல் உள்ளதாகக் கூறி அகதி அந்தஸ் க்காக விண்
ணப்பித் ள்ளார். எனி ம் இந்த விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்
பட் ள்ள நிைலயில் அவர் ேமன் ைறயீ ெசய் ள்ளார்.
இக் காலப்பகுதியில் அவர் சில குற்றச் ெசயல்களில் ஈ
பட்டைதத் ெதாடர்ந் சிைறயி ம் அைடக்கப்பட் ள்ளார்.
அவர் நி சிலாந் க்குச் ெசன் சரியாக 10 வ டங்கள்
ர்த்தியாகின்ற நிைலயிேலேய தற்ேபா இவ்வாறானெதா
ரதிஷ்ட டி அவ க்கு ேநர்ந் ள்ள .
அவர் நி சிலாந்தில் தங்கியி ந்த காலப்பகுதியில்
ஜ.எஸ். தீவிரவாத சிந்தைனகளின்பால் ஈர்க்கப்பட்டதாக
அந்நாட் ப் பிரதமர் கூறி ள்ளார். 2016 இல் சிரியா க்குச்
ெசல்ல ற்பட்ட சமயம் ைக ெசய்யப்பட் ள்ளார். பின்னர்
இவர் தீவிரவாத சிந்தைனகைள பரப்ப ற்பட்டதாக ம்
அதன்பால் ஈர்க்கப்பட்டி ந்ததாக ம் குற்றஞ்சாட்டப்பட் ள்
ள . எனி ம் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட
நபரின் நம்பிக்ைகேயா, கலாசாரேமா இனேமா காரணம் அல்ல
என் ம் அதற்கு அவர் மாத்திரேம ெபா ப் என் ம் அந்
நாட் பிரதமர் மிகத் ெதளிவாகக் குறிப்பிட் ள்ளார்.
இ ந்தேபாதி ம், இலங்ைகையப் ெபா த்தவைர இச் சம்
பவமான கடந்த உயிர்த்த ஞாயி தாக்குத டன் ெதாடர்
ப த்தி ேநாக்கப்ப கின்றைம ரதிஷ்டவசமானதாகும்.
இன் குறித்த நபர் இலங்ைகயில் ஏேத ம் தாக்குதல்களில்
ஈ பட ற்பட்டாரா என்ற ேகாணத்தி ம் இலங்ைகயி ம்
இவ க்கு ேவ யா ட ம் ெதாடர் கள் இ ந்தனவா என்ற
ேகாணத்தி ம் விசாரைணகள் இடம்ெப வதாக ெபாலிசார்
ெதரிவித் ள்ளனர்.
குறித்த இைளஞரின் கடந்த 10 வ ட கால நி சிலாந்
வாழ்க்ைகைய எ த் ேநாக்கும்ேபா அவர் தனிைமயில்
அதிக காலத்ைதச் ெசலவிட் ள்ளைம ம் குறிப்பாக அவர்
பாரிய மன அ த்தத்திற்குட்பட்டி ந்தைம ம் அவதானிக்கப்
பட் ள்ள . அவர கு ம்பத்தினால் ெவளியிடப்பட் ள்ள
அறிக்ைகயி ம், அவர் மன அ த்தத்திற்கு உள்ளாகியி ந்த
தாக ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . இந்த சம்பவத்ைத ெவ மேன
தீவிரவாத கண்ெகாண் மாத்திரம் ேநாக்கா அவர் இவ்
வாறானெதா நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டைமக்கு மன அ த்
த ம் ஒ காரணம் என்பைத ம் க த்திற்ெகாள்வ அவ
சியமானதாகும். குறிப்பாக, ஐேராப்பிய நா களில் அடிக்கடி
இடம்ெப ம் கத்திக்குத் ச் சம்பவங்கள், ப்பாக்கிச் சூட் ச்
சம்பவங்களின் பின்னால் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் ெப ம்
பா ம் மன அ த்தத்திற்குட்பட் ள்ளைமேய காரணமாக
கண்டறியப்பட் ள்ளன.
தீவிரவாதேமா, மன அ த்தேமா எ வாகவி ப்பி ம்
அப்பாவி மக்கள் மீதான இவ்வாறான ெகா ரமான தாக்குதல்
கைள ஒ ேபா ம் அங்கீகரிக்க டியா . ஆனா ம் இவ்
வா ஒ நபர் ெசய்த தவ க்காக அவர் சார்ந்த ச கத்ைத
குற்றவாளிக் கூண்டில் நி த் வ கவைலக்குரியதாகும்.
இ இந்த விவகாரத்ைத நி சிலாந் ம் அதன் பிரதம ம்
ைகயாண்ட விதத்திலி ந் இலங்ைகயர்கள் படிப்பிைன
ெபற் க் ெகாள்ளவில்ைல என்பைதேய காட்டிநிற்கிற .
இந்தத் தாக்குதல் சம்பவத்தினால் நி சிலாந்தில் வா ம்
ஸ்லிம்க ம் பாரிய அச்சு த்தல்கைள எதிர்ெகாண் ள்
ளனர். ெவள்ைளயின தீவிரவாதிகள் லம் ஸ்லிம்கள்
மீ தாக்குதல்கள் நடாத்தப்படலாம் எ ம் எச்சரிக்ைகைய
அந்நாட் ெபாலிசார் வி த் ள்ளனர். கிைரஸ்ட்ேசர்ச் பள்ளி
வாசல்களில் 2019 மார்ச்சில் இடம்ெபற்ற ப்பாக்கிச் சூட் ச்
சம்பவத்தில் 51 ஸ்லிம்கள் ெகால்லப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்
அங்கு ஸ்லிம்கள் மீ அ தாப அைலவீசிய . அந்நாட்
அரசாங்க ம் ெபா மக்க ம் ஸ்லிம்கள் மீ தம நல்
ெலண்ணத்ைத ெவளிப்ப த்தினர். எனி ம் தற்ேபா இந்த
தாக்குதல் சம்பவமான அங்கு வா ம் ஸ்லிம்கைள தைல
குனியச் ெசய் ள்ள .
இவ்வாறான சம்பவங்கள் இனிேம ம் இடம்ெப
வைத ஒ ேபா ம் அ மதிக்க டியா . ெபற்ேறா
ைர ம் பிறந்த நாட்ைட ம் பிரிந் கடல் கடந்த நா க
க்குச் ெசன் தனிைமயில் வா ம் பலர் இவ்வாறான
ரதிஷ்டமான டி கைளச் சந்தித்த பல சம்பவங்கைள
நாம் கண் ள்ேளாம். இ சகல க்கும் ஒ பாடமாக
அைமய ேவண் ம். ெபற்ேறார் பிள்ைளகைள எப்ேபா ம்
தம கண்காணிப்பில் ைவத்தி க்க ேவண் ம். அவர்கள
மன நிைல குறித் கூ தல் கரிசைன காட்ட ேவண் ம்.
இன்ேறல் இவ்வாறான வி ம்பத்தகாத விைள க க்ேக
கங்ெகா க்க ேவண்டி ஏற்ப ம். நாம் வி ம் சி
தவ கள் ஒ கு ம்பத்திற்கு மாத்திரமன்றி ஒட் ெமாத்த
ச கத்திற்குேம ேபராபத்ைதக் ெகாண் வந் வி ம்
என்பதற்கு இச் சம்பவம் சிறந்த உதாரணமாகும்.

இம்தி
இம்
தியாஸ்
ஸ் பாக்கிர்
க்கிர்
மாக்கார்

கல்கைள உ வாக்கிக் ெகாள்ள
ேவண்டாம் என் நான் உங்களிடம்
தாழ்ைமயாக ேவண்டிக்ெகாள்
கின்ேறன். உங்கள் வீ எந்தள
விசாலமானதாக இ ந்தா ம்,
உங்க க்கு எவ்வள வ மானம்
இ ந்தா ம், உங்களின் வாகனம்
எந்தள ெப மதியாக இ ந்
தா ம், உங்கள் வங்கிக் கணக்கில்
எவ்வள பணம் இ ந்தா ம்,
உங்கள் ெதாழில் எ வாக இ ந்
தா ம், நீங்கள் தகுதியில் தரத்தில்
எந்த நிைலயில் இ ந்தா ம், அதில்
எந்தப் பல ம் இல்ைல உங்களின்
இ திப் பயணத்தின் ேபா அைன
வ க்கும் கிைடப்ப ஒேரயளவான
சிறிய காணியள மாத்திரம் தான்.
அந்த உண்ைமைய ெதரிந் ெகாள்
ங்கள். உங்கள் வாழ்க்ைகயில்
ெவற்றிெபற ேவண் ம் என்றால்
ஆணவத்ைத ைகவி ங்கள்.
ஆணவம் தான் மனித வர்க்கத்ைத
ஒழிக்கின்ற தல் க வி".
எம் அைனவரா ம் ஆணவத்ைத
விட் விட டி ம் என்றால் இந்த
உலகத்தில் சமாதான ம் நல்லி
ணக்க ம் இ க்கும். எம் அைன
வ க்கும் உளத்தி ப்தி ம் மகிழ்
சி ம் நிம்மதி ம் இ க்கும். இந்த
உண்ைம ஒவ்ெவா மனித க்கும்,
அைனத் நா க க்கும், அைனத்
அரசுக க்கும் ெபா ந் ம்.
எம சுற் ச்சூழலிலி ந் , எம
பல்ேவ பட்டவர்க டனான
பழக்கவழக்கங்கள், எம அ
பவங்களிலி ந் , எம வரலாற்
றிலி ந் நிைறய விடயங்கைள
கற் க்ெகாள்ள ேவண்டி ள்ள .
நாம் ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா
வரிடமி ந் ம் கற் க்ெகாள்ள
ேவண்டி ள்ள ,
அன் எம நா சுதந்திரம்
ெப ம் ேபா காணப்பட்ட நிைல
யிலி ந் எம நாட்டின் தற்ேபா
ைதய நிைலைய தி ம்பி பார்க்கின்ற
ேபா வரலா பல விடயங்
கைள எமக்கு கற் த் த கின்ற .
அவற்ைற நாம் சரியாக ெசால்ல
ேவண்டிய ேதைவ ம் உள்ள .
எம மாணவப் ப வ காலத்தி
லி ந் மிக ம் வி ப்பத் க்குரி
யவராக இ ந்த ஈரியெகால்லவின்
உலகிேல மகத்தான நா இலங்ைக
எ ம் பாடல் நிைன க்கு வ கின்
ற . எம ெப ைமமிக்க பாரம்ப
ரியம் குறித் எம
தாைதயர்
க க்கு மாத்திரமல்ல எமக்கும்
ெப ைமயாக இ க்கின்ற . அன்
ைறய காலகட்டத்தில் எம ெபா
ளாதார நிைலைய க த்திற்ெகாண்
எமக்கு அயலில் உள்ள மிகப்ெபரிய
நாட்டிலி ந் ெகாண் வரப்பட்
டவர்கைள கள்ளத்ேதாணி என்
அைழத்தார்கள். படகுகளில் தி ட்

த்தனமாக வந்தவர்கள் என்ப
அதன் அர்த்தமாகும். சிங்கப் ைர
எம ெபரிேயார்கள் கூலிக்
காரர்களின் நா என் அைழத்
தார்கள். ஏேத ம் ஒ இடத்தில்
ேசரிப் றம் ேபான் அ க்கு
வீ கள் இ ந்தால் அந்தப் பகுதி
கைள ெகாரியா என் அவர்கள்
அைழத்தார்கள். சுதந்திரம் கிைடத்த
காலப்பகுதியில் நாம் ஜப்பானிட
மி ந் மாத்திரேம இரண்டாம்
நிைலக்கு இ ந்ேதாம் என எம
ெபரிேயார்கள் ெசால்லக் ேகட்டி க்
கின்ேறாம்.
ஆனால் இன் இலங்ைக எங்ேக
இ க்கின்ற . இன் நாம் பங்
களாேதசத்ைத விட பின்ேனாக்
கியி க்கின்ேறாம். ஆசியாவில்
எம்ைம விட பின்னிைலயில் இ ந்த
நா கள் அைனத் ம் தற்ேபா
எம்ைம விட ன்ேனாக்கி ெசன்
றி க்கின்ற . ஒ வைர ஒ வர்
குற்றம் சுமத்திக்ெகாண் சம்பிரதாய
அடிப்பைடயில் அரசியலில் ஈ பட்
க்ெகாண் இ ப்ேபாமா என்ப
குறித் நா என்ற வைகயில் தீர்
மானம் எ க்க ேவண் ம்.
சுதந்திரத்ைதப் ெபற் க்
ெகாண் தற்ேபா ஏ தசாப்
தங்களாகின்றன. அதில் ஐந்
தசாப்தங்கைள வன் ைறயிேல
கழித்தி க்கின்ேறாம். ஒன் ஜாதிப்
ேபாராட்டம் அல்ல இன ரீதி
யாக ேபாராட்டம், அல்ல ெமாழி
ரீதியான ேபாராட்டம், அல்ல
பிரேதச வாதம், மதவாத ேபாராட்
டங்கள் அல்ல நீ
த்த ெந ப்
ேபால ெவளிப்பைடயாக ெசால்வ
தற்கு பல ம் வி ம் வதில்ைல.
இன் ம் சில ேபதங்கைள ம்
ைவத் க்ெகாண் ள்ளார்கள்.
இவற்ைறெயல்லாம் அடிப்பைட
யாக ெகாண் ேபாராட்டங்களில்
ஈ பட் க்ெகாண்டி க்கின்ேறாம்.
வன் ைறைய அணிந் ெகாண்டி
க்கின்ேறாம்.
இரண்டாம் உலகப் ேபாரின்
ேபா தைர மட்டமாக்கப்பட்ட
ஜப்பான் மற் ம் ேஜர்மன் ேபான்ற
நா கள் இன் ேபார்ைவயாக
இ ந்த சாம்பைல அகற்றிக்ெகாண்
உலகப் ெபா ளாதாரத்தில் மிகப்
ெபரிய இடத்திற்கு வளர்ந் ள்ளன.
கிழக்கு ேஜர்மன் ேமற்கு ேஜர்மன்
என பிரிந்தி ந்த ேஜர்மன் நா
தற்ேபா பிரிவிைனவாதங்கைள
ைகவிட் இன் ஒன்றாக இைணந்
ெகாண் ஒேர ேஜர்மனாக
கட்டிெய ப்பப்பட் ள்ள , பரம
எதிரிகளாக இ ந்
த்தம் ெசய்த
ேஜர்மன் மற் ம் பிரான்ஸ் ஆகிய
நா களின் மாணவர்கள் இன்
ஒேர வரலாற் ப்பாடத்ைத கற் க்
ெகாண்டி க்கின்றார்கள். சீன மற் ம்

மேல என்ற பிரிவிைனவாதத் டன்
ேபாராட்டங்கைள நடாத்திக்ெகாண்
டி ந்த சிங்கப் ர் இன் உலகில்
அதிகள தனிநபர் வ மானம்
ெப ம் நா களின் பட்டியலில் ன்
னிைலயில் இ க்கின்ற .
“One Country – One Nation” “ஒேர
நா ஒேர ேதசம்” என்ற ேகாட்
பாட்டின் கீழ் ேவற் ைமயி ம் ஒன்
றிைணய அவர்களால் டிந் ள்ள
ஒட்ேடாமன் ேபரரசால் கட்டிெய ப்
பட்ட
க்கி பிற்பட்ட காலங்களில்
உள்நாட்டி ம் அண்ைடய நா க
டன் காணப்பட்ட சர்ச்ைசகைள
குைறத் ெகாள்வதற்கு உ தி டன்
ெசயற்பட்டைமயால் ன்ேனற்றம்
கண்ட . எம வரலாற் நிகழ்
கைள ம் உலக வரலாற்ைற ம்
அவதானிக்கின்ற ேபா எமக்கு
நிைறய விடயங்கள் கற் க்ெகாள்ள
கிைடக்கின்றன.
ெவற்றி ெப வதற்கு ஆண
வத்ைத ைகவிட ேவண் ம் என்ற
க த்ைத ேமற்ேகாள் காட்டிேய
இந்த விடயங்கைள நான் குறிப்பிட
ஆரம்பித்ேதன். நான் ெகா ம்
ஆனந்தாக் கல் ரியில் மாணவ
னாக இ ந்த ேபா நிைன ப்
த்தகத்தில் என இரண் நண்
பர்கள் குறிப்பிட்ட விடயங்கைள
ேமற்ேகாள் காட்டி என இந்தக்
க த் க்கைள நிைற ெசய்ய
வி ம் கின்ேறன். அந்த சந்தர்ப்
பத்தில் மாக்சிச ெகாள்ைகயில்
உ தியாக இ ந்த ேஹவாவசம்
என்ற நண்பனின் க த்தில் இ ந்
இதைனக் குறிப்பிட வி ம்
கின்ேறன். அவர் அந்தப் த்தகத்தில்
கால்மாக்ஸின் க த்ெதான்ைற பதி
ெசய்தி ந்தார்.
''கவைல….
கவைலக்கு ஆரம்பம் வ ைம
அைத அழிக்கின்ற வழி
ரட்சிேய…..''
– 'கால் மாக்ஸ்'
அ த்த பக்கத்தில் ேதவசிறி
ேஹவாவிதானம் என்ற நண்பர்
பதி ெசய்தி ந்தார். அவர்
த்தெப மாைன ேமற்ேகாள்
காட்டியி ந்தார்.
''கவைல……
கவைலயின் ஆரம்பம் ேபராைச
அைத அழிக்கின்ற வழி
அஸ்டாங்க ேகாட்பா கேளயாகும்.''
–' த்த ெப மான்'
நாம் ஒவ்ெவா சந்தர்ப்பத்தி ம்
திறந்த மனேதா அைனத்
விடயங்கைள ம் அவதானிக்க
ேவண் ம். பிரிந் ெவவ்ேவறாக
ெசல்வைத விட ஒன்றாக இைணந்
பயணிப்ப எதிர்கால உலகிற்கு
தகுதியான . மனித வர்க்கத்தின்
எதிர்காலம் சிறப் ெபற இ ேவ
ஒேர வழியாகும்.


(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
ஸ்லிம் விவாக, விவாக
ரத் ச் சட்டத்ைத ம், காதி
நீதிமன்ற ைறைமைய ம்
இல்லாமற் ெசய்வதற்கு
அைமச்சரைவ ேமற்ெகாண்
ள்ள தீர்மானத்ைத மீளாய்
ெசய் மா ம் காதிநீதிமன்
றங்கள் ஒழிக்கப்படக்கூடா
மாறாக ஸ்லிம் விவாக,
விவாகரத் ச் சட்டத்தில்
தி த்தங்கள் ேமற்ெகாள்
ளப்படேவண் ம் என ம்
இரத்தின ரி நீதி நிர்வாகப்
பிரிவின் காதிநீதிபதி ம்,
காதிநீதிவான்கள் ேபாரத்தின்
உபதைலவ மான இப்ஹாம்
ெயஹ்யா ஜனாதிபதி
ேகாத்தாபய ராஜபக்ஷவிடம்
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார்.
ேம ம் அவர் ஜனாதிபதி
டனான இ ெதாடர்பான
கலந் ைரயாட க்கு ேநரம்
ஒ க்கித் த மா ம் ேகாரி
ள்ளார். காதிநீதிவான்கள்
ேபாரத்தின் உபதைலவர்
இப்ஹாம் ெயஹ்யா ஜனாதிப
திக்கு அ ப்பி ைவத் ள்ள
கடிதத்தில் ேம ம் ெதரி
வித் ள்ளதாவ ;
ஸ்லிம்
தனியார் சட்டம் 18 ஆம் ற்

றாண்டில் ஒல்லாந்தர் ஆட்சிக்
காலத்திலி ந் அ லில்
இ ந் வ கிற . நான்
இரத்தின ரி மாவட்டத்தின்
நீதிநிர்வாகப் பிரி க்கு
கடந்த 8 வ டங்களாக காதி
நீதிபதியாக பதவிவகித்
வ கிேறன். காதிநீதிபதிகள்
நீதிபதிகள் மாத்திரமல்லர்.
அவர்கள் கு ம்ப ஆேலாசகர்
க ம் கூட. 8 வ ட என
பதவிக்காலத்தில் நான் 150
விவாகரத் கைளேய வழங்கி
ள்ேளன்.
பல் இனம், பல்சமய கலா
சாரங்கைள உள்ளடக்கிய
இலங்ைகயில் தங்கள் சமய
ரீதியான வழக்கா கைளப்
ேப வதற்கு அ மதிய
ளிக்கப்பட் ள்ள . ஸ்
லிம்களாகிய நாம் கடந்த
சுமார் 300 வ டங்களாக
இவ் ரிைமைய அ பவித்
வ கிேறாம்.
அைமச்சரைவயினால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
காதிநீதிமன்றங்கள் ஒழிக்கப்
பட ேவண் ம் என்ற தீர்மா
னத்ைத மீளாய் ெசய் மா
ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன்.
அத்ேதா
ஸ்லிம் விவாக,



விவாகரத் ச் சட்டத்தில் தி த்தங்கள்
ேதைவ என்பைத நாம் ஏற் க்ெகாள்
கிேறாம். இ ெதாடர்பில் தாங்க டன்
கலந் ைரயா வதற்கு ேநரம் ஒ க்கித்
த மா ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன்.
அைமச்சரைவயின் தீர்மானம்

சட்ட லமாக அ லாவதற்கு ன்
அவசரமாக கலந் ைரயாட க்கான
என ேகாரிக்ைகைய கவனத்தில்
ெகாள் மா ேவண்டிக்ெகாள்கிேறன்
என் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .



(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் ெதாற்றிலி
ந் ம் மக்கைளப் பா காப்பதற்காக
ேதசிய சூரா சைப பல சிவில் ச க
நி வனங்க டன் இைணந் நாட
ளாவிய ரீதியில் ெகாவிட் 19 ெசய
லணிகைள நி வி ள்ள . இச்ெச
யலணிக க்கு பிரபல ைவத்திய
அதிகாரிகளின் ெநறியாள்ைக டன்
ேதைவயான வழிகாட்டல்கைள ம்
நி ணத் வ ஆேலாசைனகைள ம்
வழங்கி வ கிற .
தற்ேபா வீ களில் தனிைமப்ப
த்தல், பராமரிப் மற் ம் மரணங்கள்

விடிெவள்ளியில் ெவளியாகும் ெசய்திகள் ஆக்கங்கள் குறித்த உங்கள் காத்திரமான விமர்சனங்கள்
மற் ம் அபிப்பிராயங்கைள Letters to the Editor பகுதிக்கு அ ப்பி ைவக்கலாம். சமகால ச க
விவகாரங்கள் ெதாடர்பான வாசகர்களின் க த் க்க ம் வரேவற்கப்ப கின்றன.
க த் க்கள் ெசறிவாக ம் சு க்கமாக ம் அைமதல் அவசியம்.
உங்கள் க த் க்கைள 1 ஏ 4 தா க்கு ேமற்படாதவா எ தி
பின்வ ம் கவரிக்கு அ ப்பி ைவக்க ம்.

Letters to the Editor, VIDIVELLI, P.O.BOX 160, Colombo.
Email: vidivelli@expressnewspapers.lk

நிக ம் ேபாதான நைட ைறகள்
வழிகாட்டல்கள் என்பவற்ைற ேதசிய
சூரா சைபயின் ெகாவிட் 19 த ப் ச்
ெசயலணி நிகழ்நிைல பயிற் விப் க
டாக வழங்கி வ கிற .
இவ்விழிப் ணர் ெசயற்திட்டத்தின்
லம் பயன் ெபறவி ம் ம் பிரேத
சங்கள் நகரங்கைளச் ேசர்ந்த பள்ளி
வாசல் நிர்வாகங்கள் ேதசிய சூராச
ைபயின் ேதசிய ெசயலணி டன் 077
3950466, 0766270470 எ ம் இலக்
கங்கள் ஊடாக ெதாடர் ெகாள் மா
ேதசிய சூரா சைபயின் ஊடகப்பிரி
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ள .

ெதாடУΧகέЖΜ:

-u-£õ-À ö£mi C»:160,
267, μá ©õÁzøu, HUP». áõG».
Tel: 011-7322768
E-mail: vidivelli@expressnewspapers.lk
Web: www.vidivelli.lk

ஆணவத்திலி ந்
வி பட்
பன் கத்தன்ைமக்கு...
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ஆசிரிய பீடம் :
T: 011 7322768
விளம்பர பீடம் :
T: 011 7322736
விநிேயாக பிரி
T: 011 7322 783

:

எ க்கப்பட ள்ள .
தற்ேபா இந்த ெதாைலேபசி
ேதசிய உள ச் ேசைவயின்
ெபா ப்பில் உள்ள . ரிஷாத் பதி
தீன் அதைன வீசி எறிந்த பின்னர்
அ ைகப்பற்றப்பட் ள்ள .
எமக்கு இதில் பாரிய சந்ேதகம்
உள்ள . எமக்கு கிைடத் ள்ள
தகவல்கள் பிரகாரம், அந்த ெதாைல
ேபசி ஊடாக இந்த வழக்கு விசார
ைண டன் ெதாடர் ைடய விசா
ரைண அதிகாரிக க்கு அ த்தம்
ெகா க்க அவர் யன் ள்ளதாக
அறியக் கிைடத் ள்ள . எனேவ
அ ெதாடர்பில் ஆழமான விசார
ைணகள் ேதைவ.
சிைறச்சாைலகள் திைணக்களம்
எ த்த நடவடிக்ைககள் ெதாடர்பில்
அறிக்ைக ேகாரப்பட ேவண் ம்.
அவ க்கு ெதாைலேபசிைய

காட்டி பிைண ேகாரினார்.
இதைனய த் 2ஆவ சந்ேதக
நபர் சார்பில் ஜனாதிபதி சட்டத்த
ரணி அ ஜ பிேரமரத்ன வாதங்
கைள ன் ைவத்தார்.
' தலில், சுமத்தப்பட் ள்ள
குற்றச்சாட் க்கைள ேவைலக்கு
அமர்த்தப்பட்ட ஒ வர் ெதாடர்பில்
ன் ைவக்க டியா என்ப எம
நிைலப்பாடாகும். அப்படி டி
ெமனில், யா ம் ேவைலக்கு எவ
ைர ம் அமர்த்த டியா ேபாகும்.
பிரதி ெசாலிசிட்டர் ெஜனரால்
ன் ைவத்த விடயங்கைள
பார்க்கும் ேபா , அவர் ெபாலிஸார்
எதிர்பார்க்கும் வாக்கு லத்ைத
எம ேசைவ ெப நர்களின்
வாயால் ெபற யற்சிக்கின்றார்.
அவர் இதைன விசாரைணக க்கு
தைட ஏற்ப த் வதாக அைடயாள






'1990 அம்பி லன்ஸ் ேசைவயில்,
ஹிஷாலினிைய ைவத்தியசா
ைலக்கு அைழத் ெசன்றைம
ெதாடர்பிலான ஆவணங்கள் '
சுவ ெசரிய மன்றத்திடம் ' இ ந்
விசாரைணயாளர்க க்கு கிைடத்
ள்ளன. அதன்படி, பி.ரி. வன்
பத்திரண என்பவேர அம்பி லன்ஸ்
வண்டிக்கு அைழப்ெப த் ள்ளார்.
அைழத்தவரின் ெபயைர ேகட்ட
ேபா , ' வன் பத்திரண என ேபாட்
க்ெகாள் ங்கள்' என ேவண்டா
ெவ ப்பாக பதிலளித்ததாக இதன்
ேபா ெபறப்பட்ட வாக்கு லத்தில்
ெதரியவந்த . அப்ேபா ம் அம்பி
லன்ஸ் வண்டிக்கும் வன் பத்தி
ரண என்பவரால், ேகஸ் அ ப்பிலி
ந் பரவிய தீயால் ஏற்பட்ட காயம்
என்ேற குறிப்பிடப்பட் ள்ள .
இ ெதாடர்பிலான குரல் பதி ம்
உள்ள .
இந்த அம்பி லன்ஸ−க்கு
அைழத்த, வன் பத்திரண
ெபாலிஸ் சார்ஜனாவார். அவர் 5
ஆம் சந்ேதக நபரான ரிஷாத் பதி
தீன் பா காப் உத்திேயாகத்தராக
கடைமயாற் பவர்.
இந் நிைலயில், ஹிஷாலினிைய
ைவத்தியசாைலக்கு அைழத்
ெசன்ற ம் அங்கு தலில் அவைர
பரிேசாதைன ெசய்த ைவத்தியர்
பசில் ெடரஸ் ெடம்ேபர்ட் ெபேரரா
என்பவராவார். அவரிடம் 2 ஆவ
சந்ேதக நபர், ேகஸ் காரணமாக
ஏற்பட்ட காயம் என்ேற கூறி
ள்ளார். எனி ம் அவ்ைவத்தி
யரின் குறிப்பில் ' ேகஸ் ' என உள்ள
இடங்களில் ேகள்விக் குறி இடப்பட்
ள்ள .
அத் டன் ைவத்தியரிடம் அ
ெதாடர்பில் ெபறப்பட்ட வாக்கு
லத்தில், 2 ஆவ சந்ேதக நபர் '
ேகஸ்' சம்பந்தப்பட்ட காயம் எனக்
கூறினா ம் மண்ெணண்ெணய்
வாைட வந்ததால் தான் ேகள்விக்
குறியிட்டதாக குறிப்பிட் ள்ளார்.
இந் நிைலயில் இ ெதாடர்பில்
ஆழமான விசாரைணகள் ன்ென
க்கப்ப கின்றன.
அத் டன் ஹிஷாலினி தீ பரவ
க்கு உள்ளான பின்னர், குறித்த
வீட் க்கு அவர ெபற்ேறார் வந்த
ேபா , அங்கு பிரதான ெபாலிஸ்
பரிேசாதகர் ஒ வர் இ ந்ததாக
ஏற்கனேவ ெவளிப்ப த்தப்பட்ட .
இதற்கு ேமலதிகமாக ரிஷாத்தின்
வீட்டில் கடந்த 2006 தல் ேசைவ
யாற்றி வ ம் சாரதியான ரிஸ்வி
என்பவரின் வாக்கு லத் க்கு
அைமய அங்கு ஒ சட்டத்தர
ணி ம் இ ந் ள்ளதாக குறிப்பி
டப்பட் ள்ள .
ெபாலிசார், சட்டத்தரணி உள்
ளிட்ேடார் யாரால் அங்கு அைழக்
கப்பட்டார்கள், அவர்களின் ஆேலா
சைனக்கு அைமய சம்பவ இடம்

தித்த ைவத்தியர். ஹிஷாலினிைய
குளிப்பாட் ம் ேபா , தாதியர்கள்
இ எப்படி நடந்த என வினவி ள்
ளனர். அப்ேபா தனக்குத் தாேன தீ
ைவத் க்ெகாண்டதாக ஹிஷாலினி
கூறி ள்ளார் என அவ்ைவத்தியர்
வாக்கு லம் அளித் ள்ளார்.
அவ்வாக்கு லத்ைத உ தி
ெசய் ெதாடர் பட்ட தாதி ம்
வாக்கு லம் அளித் ள்ளார்.
அப்படியி க்ைகயில், எந்த சாட்
சியங்க ம் இல்லாமல், இரசாயன
பகுப்பாய் அறிக்ைக, ஐக்கிய
இராச்சியம் ெசன்ற ைவத்தியரின்
வாக்கு லம் ேபான்ற விடயங்
கைள காட்டி என ேசைவ ெப
நைர ெதாடர்ந் விளக்கமறியலில்
ைவப்ப எந்த வைகயி ம் நியாய
மற்ற .
எனேவ சட்டத் க்கு உட்பட் ,
நீதமான தீர்மானம் என தாங்கள்
எண் ம் தீர்மானத்ைத எ ங்கள்.'
என குறிப்பிட்டார்.
இதைனய த் 3,5 ஆம் சந்ேதக
நபர்களான ரிஷாத் பதி தீன் மற் ம்
அவர மைனவி சார்பில் ஜனாதி
பதி சட்டத்தரணி அனில் சில்வா
வாதிட்டார்.
3 ஆவ சந்ேதக நபரான
ரிஷாத்தின் மைனவி எந்த
வைகயி ம் விசாரைணக க்கு
தடங்கல்கைள ஏற்ப த்தவில்ைல
என ம், அவர் விசாரைணக க்கு
ரண ஒத் ைழப் வழங்கி ள்
ளதாக ம் அனில் சில்வா சுட்டிக்
காட்டினார். பிைண ம க்க எந்த
காரணி ம் பிைண சட்டத்தின் கீழ்
ைறப்பாட்டளர் தரப்பினரால் 3
ஆம் சந்ேதக நப க்கு எதிராக ன்
ைவக்கப்படாத நிைலயில், அவ
க்கு பிைணயளிக்க ேவண் ம்
என குறிப்பிட்டார்.
இதன்ேபா
ச்சுத் திணறல் கார
ணமாக சிறி ஓய்ெவ த் ஜனா
திபதி சட்டத்தரணி அனில் சில்வா
வாதங்கைள ன்ைவத்த டன்,
ரிஷாத் பதி தீன் சார்பில் தான்
ஏற்கனேவ பிைண ேகாரவில்ைல
என அவர் அறிவித்தார்.
இதைனய த் 4 ஆம் சந்ேதக
நப க்காக ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி
காலிங்க இந்ரதிஸ்ஸ வாதங்கைள
ன் ைவத்தார்.
இதன்ேபா , சில நீதிமன்றங்
களில் எவ்வள வழக்குத் தீர்ப் க்
கைள ன் ைவத்தா ம் பிரேயா
சனம் இல்ைல என கூறியவா
அவர் வாதங்கைள ெதாடர்ந்தார்.
'பிைண ேகாரப்ப ம்ேபா நீதி
வானாகிய உங்கள் நடவடிக்ைக
என்ன என்பைத தலில் நீங்கள்
பார்க்க ேவண் ம். நீதிமன்ற மன
டன் குறித்த விடயங்கைள நீங்கள்
ஆராய ேவண் ம். இ ெதாடர்பில்
ேபா மான வழக்குத் தீர்ப் க்
கைள நாம் ஏற்கனேவ ன் ைவத்
ள்ேளாம்.
இந்த வழக்கு ஹிஷாலினியின்
மரணம் எப்படி நிகழ்ந்த என்பைத
ேத கின்ற வழக்கு. ஹிஷாலினி
தீ பரவ க்கு உள்ளான திகதி
யிேலா அதற்கு ன்னேரா என
ேசைவ ெப நர் ெகா ம்பில்
இ க்கவில்ைல. அப்படி
இ க்ைகயில் எப்படி அவர
மரணத் டன் அவர் ெதாடர் பட
டி ம்.
ஏற்கனேவ வீட் ப் பணிப்
ெபண்கள் சிலைர பாலியல்
ஷ்பிரேயாகம் ெசய்ததாக தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட பிரத்திேயக வழக்கில்
தல் நாளன்ேற அவ க்கு
நீதிமன்றம் பிைணயளித் ள்ள .
அப்படி இ க்ைகயில் எந்த
சாட்சி ம் இன்றி இவ்வழக்கில்
அவைர எப்படி சந்ேதக நபராக
ைவத்தி க்க டி ம்.
விளக்கமறியல் உத்தரைவ
தண்டைன வழங்கும்
நடவடிக்ைகயாக பயன்ப த்தக்
கூடா . இதைன உயர் நீதிமன்றின்
வழக்குத் தீர்ப் க்கள் ெதளிவாக
குறிப்பிட் ள்ளன. னபால
எதிர் கேலவல ெபாலிஸ்
ெபா ப்பதிகாரியின் வழக்கில்
நீதியரசர் திஸ்ஸ டயஸ்
வழங்கிய தீர்ப்ைப பா ங்கள்.
பிைண ெதாடர்பில் ேபா மான
வழிகாட்டல்கள் உள்ளன. எனேவ
எந்தெவா நிபந்தைனயின்
கீ ம் என ேசைவ ெப ந க்கு
பிைணயளிக்க ம்' என வாதிட்டார்.
சந்ேதக நபர்களின
சட்டத்தரணிகளின் வாதங்க க்கு
பதிலளித்த பிரதி ெசாலிசிட்டர்
ெஜனரால், அவர்கள வாதங்கைள
நீதிபதிக க்கான பயிற்சி வகுப்
என வர்ணித்தார்.
இந் நிைலயிேலேய விடயங்கைள
ஆராய்ந்த நீதிவான் ரஜீந்ரா
ஜயசூரிய, 1,4 ஆம் சந்ேதக
நபர்களின் பிைணைய ம க்க
பிைண சட்டத்தின் 14 ஆம்
அத்தியாயத்தின் கீழ் எந்த
விடயங்க ம் இல்ைல என கூறி
அவர்க க்கு பிைணயளித்தார்.
2,3,5 ஆம் சந்ேதக நபர்க க்கு
எதிராக பிைண சட்டத்தின் 14
ஆம் அத்தியாயத்தின் 1,2 ஆம்
பிரி களின் கீழ் விடயங்கள்
ன் ைவக்கப்பட் ள்ளதாக
நீதிமன்றம் தீர்மானிப்பதாக ம்
அதனால் அவர்க க்கு பிைண
வழங்க டியா என ம் நீதிவான்
அறிவித்தார். அதன்படி வழக்கான
எதிர்வ ம் 17 ஆம் திகதிக்கு ஒத்தி
ைவக்கப்பட்ட .
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மாற்றங்க க்கு உட்ப த்தப்பட்
டதா? ேபான்ற விடயங்கள் குறித்
விசாரிக்கப்ப கின்ற .
சட்டத்தரணியின் ெபயைர நான்
இப்ேபா ெவளிப்ப த்த வி ம்ப
வில்ைல. அவர் எதற்காக ெசன்றார்
என உ தியாக ெதரியாத நிைலயில்
அவர ெபயைர ெவளிப்ப த்த
டியா . எனி ம் குறித்த சட்டத்த
ரணி ெதாடர்பில் ஹிஷாலினியின்
ெபற்ேறாரின் வாக்கு லத்தில்
எ
ம் கூறப்படவில்ைல.
4 ஆவ சந்ேதக நபரின் ைகய
டக்கத் ெதாைலேபசிைய ைமயப்ப
த்திய விசாரைணகள் ெதாடர்கின்
றன. ப தைடந் ள்ள ைகயடக்கத்
ெதாைலேபசியிலி ந் தகவல்
கைளப் ெபற அரச இரசாயன பகுப்
பாய்வாள க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள
நிைலயில் அவ்வறிக்ைக கிைடக்க

சுயமாக தீ
ைவத் க்ெகாண்டதாக
ஹிஷாலினி
கூறியதாக
ெதரிவிக்கும்
ேம ம் இ வாக்கு
லங்கள் ெதாடர்பில்
ெவளிப்ப த்தல்;
சிைறயில் ரிஷாத்
பயன்ப த்திய
ெதாைலேபசி ேட
வழக்கின்
தரப்பின க்கு
அ த்தம்
ெகா க்கப்பட்டதா
என்ப குறித் ம்
விசாரைண
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வீட் ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட்ட
16 வயதான ஹிஷாலினி, உடலில்
தீ பரவி உயிரிழந்த விவகாரத்தில்,
தலாம் சந்ேதக நபரான தரகர்
ெபான்ைனயா பண்டாரம் அல்ல
சங்கர், நான்காவ சந்ேதக நபர்
ரிஷாத் பதி தீனின் ைமத் னர்
கிதர் ெமாஹம்மட் சிஹாப்தீன்
இஸ்மத் ஆகிய இ வைர மட் ம்
பிைணயில் ெசல்ல ெகா ம்
நீதிவான் நீதிமன்றம் அ மதித்த .
இ ெதாடர்பிலான வழக்கு கடந்த
திங்களன் ெகா ம் ேமலதிக
நீதிவான் ரஜீந்ரா ஜயசூரிய ன்
னிைலயில் விசாரைணக்கு வந்த
ேபாேத இந்த உத்தர பிறப்பிக்
கப்பட்ட .
எனி ம் இந்த விவகாரத்தில் 2
ஆம் சந்ேதக நபரான ரிஷாத்தின்
மாமனாரான அலி இப்ராஹீம்
சாஹி கிதர் ெமாஹம்மட்
சிஹாப்தீன், 3 ஆம் சந்ேதகநபரான
ரிஷாத் பதி தீனின் மைனவி கிதர்
ெமாஹம்மட் சிஹாப்தீன் ஆய்ஷா
ஆகிேயாரின் பிைண ேகாரிக்ைக
கைள நிராகரித்த நீதிமன்றம், அவர்
கைள ம் 5 ஆவ சந்ேதக நபரான
ன்னாள் அைமச்சர் ரிஷாத் பதி
தீைன ம் எதிர்வ ம் 17 ஆம் திக
திவைர விளக்கமறியலில் ைவக்க
உத்தரவிட்ட .
இந்த விவகாரத்தில், கடந்த
ஆகஸ்ட் 23 ஆம் திகதி நீதிமன்றம்
பிறப்பித்த உத்தர க்கு அைமய
ன்னாள் அைமச்சர் ரிஷாத் பதி
தீன் வழக்கின் 5 ஆவ சந்ேதக
நபராக மன்றில் ஆஜர் ெசய்யப்
பட்டார்.
ஹிஷாலினியின் மரணம்
ெதாடர்பில் இடம்ெப ம் குற்ற
வியல் விசாரைணக க்கு அைமய,
நீதிவான் நீதிமன்றின் விசார
ைணகள் கடந்த திங்களன் மீள ம்
விசாரைணக்கு வந்த .
இதன்ேபா இந்த விவகாரத்தில்
1995 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம்
இலக்கம், 2006 ஆம் ஆண்டின் 16
ஆம் இலக்க தண்டைன சட்டக்
ேகாைவ தி த்தச் சட்டத்தின்
308,358,360 ஆவ அத்தியாயங்
களின் கீழ் 18 வயதின் கீழான ஒ
வைர அடிைமத் தனத் க்கு அல்ல
கட்டாய ஊழியத் க்கு உட்ப த்தி
யைம, ன் த்த க்கு உட்ப த்
தியைம, கடத்தல் அல்ல சுரண்ட
க்கு உள்ளாக்கியைம ெதாடர்பில்
குற்றம் சாட்டப்பட் ள்ள தரகரான
ெபான்ைனயா பண்டாரம் அல்
ல சங்கர், ரிஷாத்தின் மாமனா
ரான அலி இப்ராஹீம் சாஹி
கிதர் ெமாஹம்மட் சிஹாப்தீன்,
ரிஷாத் பதி தீனின் மைனவி
கிதர் ெமாஹம்மட் சிஹாப்தீன்
ஆய்ஷா, ரிஷாத்தின் ைமத் னர்
கிதர் ெமாஹம்மட் சிஹாப்தீன்
இஸ்மத் ஆகிய நால்வ ம் மன்றில்
ஆஜர் ெசய்யப்பட்டி க்கவில்ைல.
அவர்கள் விளக்கமறியல் உத்தரவின்
கீழ் சிைறச்சாைல அதிகாரிகளின்
ெபா ப்பில் ைவக்கப்பட் ள்ளனர்.
இந் நிைலயில் ெபாரைள
ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்பதிகாரி
பிரதான ெபாலிஸ் பரிேசாதகர் பால
சூரிய, ெகா ம் ெதற்கு சி வர்
மற் ம் மகளிர் ஷ்பிரேயாக
த ப் பிரிவின் ெபா ப்பதிகாரி
பிரதான ெபண் ெபாலிஸ் பரிேசா
தகர் இேனாகா, விசாரைணகைள
ேமற்பார்ைவ ெசய் ம் ெகா ம்
குற்றத் த ப் ப் பிரிவின் உதவி
ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் ெநவில் டி
சில்வா ஆகிேயார் மன்றில் ஆஜரா
ன டன் அவர்க க்காக அரசின்
பிரதி ெசாலிசிட்டர் ெஜனரால்
திலீப பீரிஸ், அரச சட்டவாதி ஹங்ச
அேபரத்ன டன் ஆஜரானார்.
தல் சந்ேதக நபரான தரகர்
சார்பில் சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி
மேகஷ் குமார ம், ரிஷாத்தின்
மாமனார் சார்பில் ஜனாதிபதி சட்
டத்தரணி அ ஜ பிேரமரத்ன ம்,
3 ஆம் சந்ேதக நபரான ரிஷாத்தின்
மைனவி, 5 ஆம் சந்ேதக நபர்
ரிஷாத் பதி தீன் ஆகிேயா க்காக
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அனில்
சில்வாவின் கீழ் சிேரஷ்ட சட்
டத்தரணிகளான என்.எம். சஹீட்
மற் ம் ஷ்தி ஹபீப் ஆகிேயா ம்
ரிஷாத்தின் ைமத் ன க்காக ஜனா
திபதி சட்டத்தரணி காலிங்க இந்ர
திஸ்ஸ ம் ஆஜராகினர்.
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பின க்காக,
சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி கேனஷ
ராஜா உள்ளிட்ட சட்டத்தரணிகள்
குழாம் பிரசன்னமான .
இந் நிைலயிேலேய இ வைர
இந்த விவகாரத்தில் ன்ென க்கப்
பட்ட விசாரைணகள் ெதாடர்பில்
பிரதி ெசாலிசிட்டர் ெஜனரால் திலீப
பீரிஸ் விளக்கினார்.
அதன்படி, கடந்த தவைணயின்
ேபா , கப் த்தகத்திலி ந்
ெபறப்பட்ட, ஒ
ைகப்படத்ைத
ைமயப்ப த்தி அ ஹிஷாலி
னியா என்ற ேகாணத்தில் விசா
ரைண ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளைம
ெதாடர்பில் மன் க்கு ெதரியப்
ப த்தப்பட்டி ந்த .
சி வர் மற் ம் மகளிர் குற்ற நிவா
ரண பணியகத்தின் பணிப்பாளர்
சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் தர்
ஷிகா குமாரிக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில்
அ ப்பப்பட்டி ந்த அந்த ைகப்
படம், வீட் ேவைலக்கு அமர்த்தப்
பட்டி ந்த ஒ வைர சித்திரவைத

ெசய் ள்ளைத பிரதிபலிக்கும்
வண்ணம் இ ந்த .
இந்நிைலயில், அந்த ைகப்படம்
ெதாடர்பில் ன்ென த்த விசா
ரைணகளில், அ ஹிஷாலினி
இல்ைல என ம், மாலேப பகுதியில்
ைவத்தியர் ஒ வரின் வீட்டில்
ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட்டி ந்த
ஒ வரின் ைகப்படம் என ம்
ெதரியவந்ததாக பிரதி ெசாலிசிட்டர்
ெஜனரால் திலீப பீரிஸ் குறிப்
பிட்டார்.
அத் டன் அந்த ைகப்படம்
எந்தவைகயி ம் இவ்வழக்குடன்
ெதாடர் பட்ட அல்ல என அவர்
சுட்டிக்காட்டினார்.
அத் டன் ெதாடர்ந் ம் மன்றில்
விடயங்கைள ெவளிப்ப த்திய
பிரதி ெசாலிசிட்டர் ெஜனரால் திலீப
பீரிஸ்,

ெபற் க்ெகா த்தவ க்கு எதிராக
குற்றவியல் நைட ைறகளின் கீழ்
நடவடிக்ைக ேதைவ.
இ ெதாடர்பில் எ த்த நடவ
டிக்ைக என்ன?, யா க்கு ரிஷாத்
பதி தீன் அைழப்ெப த்தார்,
ெதாைலேபசிைய வழங்கியவ க்கு
எதிராக எ த்த நடவடிக்ைககள்
என்ன என்ப ெதாடர்பில் அறிக்ைக
ேகாரப்பட ேவண் ம்.
அேத ேநரம், கடந்த வாரம்
2ஆம் 3 ஆம் சந்ேதக நபர்க க்கு
நகர்த்தல் பத்திரம் ஊடாக பிைண
ேகா ம் ேபா சட்டத்தரணிகள்
விடயங்கைள மைறத் பிைண
ேகாரி ள்ளனர்.
அத் டன் இவ்விவகாரத்தில்
விசாரைணக்கு அவசியமான ைவத்
தியர் ரந்திக்கைவ எம்மால் ெதாடர்
ெகாள்ள டியாமல் உள்ள . அவர்
சம்பளமற்ற வி
ைறயில் ஐக்கிய
இராச்சியம் ெசன் ள்ளார். அவைர
ெதாடர் ெகாள்ள மின்னஞ்சல் க
வரி கூட இல்ைல.
இந் நிைலயில் அவரின் தந்
ைதைய விசாரித் அவரின்
மின்னஞ்சல் கவரிைய ெபற்
ள்ேளாம். அவ க்கு ேகள்விக்
ெகாத்ெதான்றிைன மின்னஞ்சலில்
அ ப்பி அதற்கான பதிைலப்
ெபற் க்ெகாண் விசாரைணகைள
ெதாடர ள்ேளாம்.
இேதேவைள ரிஷாத்தின் வீட்டின்
சி.சி.ரி.வி. பதி கள் அடங்கிய
டி.வி.ஆர். இயந்திரம் குறித்த அரச
இரசாயன பகுப்பாய் அறிக்ைக,
'என மரணத் க்கு காரணம்' என
எ தப்பட்டி ந்த வாக்கியம் குறித்த
பகுப்பாய் அறிக்ைககள் கிைடக்க
வில்ைல.
எனேவ சந்ேதக நபர்க க்கு
பிைணயளிக்க ைறப்பாட்டாளர்
தரப் எதிர்ப்பிைன ன் ைவக்
கிற ' என விடயங்கைள ன்
ைவத்தார்.
இதைனய த் பாதிக்கப்பட்ட
தரப் சார்பில் சிேரஷ்ட சட்டத்
தரணி கேனஷ் ராஜா வாதங்கைள
ன் ைவத்தார்.
ன் ைவக்கப்பட்ட விடயங்
கைள பார்க்கும் ேபா சந்ேதக
நபர்க க்கு பிைணயளித்தால்
அவர்கள் மைற கமாக நீதிைய
நிைலநாட் ம் நடவடிக்ைகக க்கு
பாதிப் க்கைள ஏற்ப த் வர் என
ெதளிவாவதால் பிைணயளிக்கக்
கூடா என குறிப்பிட்டார்.
இதைனய த்
தல் சந்ேதக
நபர் சார்பில் பிைண ேகாரப்பட்ட .
சட்டத்தரணி மேகஷ் குமார ன்
ைவத்த வாதத்தில், தல் சந்ேதக
நபரான தரகர் ெதாடர்பில் விசா
ரைண அறிக்ைகயில் ேமலதிகமாக
எ
ம் இல்ைல என ம், அவ க்கு
பிைண ம க்க ஏ வான காரணி
க ம் இல்ைல என ம் சுட்டிக்
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வில்ைல.
அத் டன் அவர ெதாைலேப
சிைய ைமயப்ப த்திய ெதாைல
ேபசி ேகா ர தகவல்கைளப்
ெபற் விசாரைண நடத்தப்பட்
ள்ளன. அதன்படி, கடந்த ஜூன்
தலாம் திகதி தல் 5 ஆம் திகதி
வைர ம், ஜூைல 13 ஆம் திகதி
தல் 13 ஆம் திகதியின் பின்
ன ம் ெகா ம்பில் இ ந் ள்ளார்.
எனி ம் அவர் அந்த ேகா ர
தகவல்கைள ம த் வாக்கு ல
மளித் ள்ளார். அதைன ஏற் க்
ெகாள்ள டியா என ம், அவர் அந்
நாட்களில் அங்கு இ க்கவில்ைல
என ம் கூறி ள்ளார். எனேவ அவர்
விசாரைணக க்கு ஒத் ைழக்காத
ஒ நிைலைமேய நில கிற .
5 ஆவ சந்ேதக நபராக ஆஜர்
ெசய்யப்ப ம் பாரா மன்ற உ ப்
பினர் ரிஷாத் பதி தீன், அவர் ேவ
குற்றச்சாட்டில் விளக்கமறியலில்
உள்ளார். அவ்வா இ க்கும்
ேபாேத அவரின் சண்டித்தனமான
ெசயற்பா கள் ெவளிப்பட் ள்
ளன. சிைற ைவத்திய க்கு உயிர்
அச்சு த்தல் வி த்ததாக இந்த
மன் க்கும் அறிக்ைக தாக்கல் ெசய்
யப்பட் ஒ வாரம் கழிவதற்கும்
ன்னர், அவர் சிைறயில் ைகய
டக்கத் ெதாைலேபசி பயன்ப த்தி
ள்ளார். இ ெதாடர்பில் சிைறச்
சாைல தீர்ப்பா ம் நடவடிக்ைக

ப்ப த்தவில்ைல. மாற்றமாக ஒத்
ைழக்கவில்ைல என கூ கின்றார்.
எனி ம் எந்தெவா விவகா
ரத்தி ம் சந்ேதக நப க்கு அைம
தியாக இ க்க ரண உரிைம
உள்ள . அதைன பறிக்க டியா .
எம நிைலப்பாட்டில் நாம் உ தி
யாக இ க்கின்ேறாம். அத் டன்
இந்த விசாரைணயின் பின்னால் ஒ
மைறகரம் உள்ளதாகேவ நாம் நம்
கின்ேறாம்.
ஏெனனில் ஜூைல 7 ஆம் திகதி,
தல் சந்ேதக நப க்கு 2 ஆம் சந்
ேதக நபர் 10 ஆயிரம் பா பணம்
ெகா த்ததாக அறிக்ைகயிடப்பட்
ட . பின்னர் அந்த ெதாைக 3000
ஆன . தற்ேபா அ இல்லாமல்
ேபாய், ஹிஷாலினி ேசைவயாற்
றிய காலத் க்குரிய 2 இலட்சம்
பா ம் அவர கு ம்பத்தா க்கு
கிைடக்கப் ெபற் ள்ளதாக மன்
க்கு கூறப்பட் ள்ள . எனேவ
தான் நாம் இந்த விசாரைணயின்
பின்னால் மைறகரம் இ ப்பதாக
நம் கின்ேறாம்.
ஏேதா ஒ நிைலப்பாட்டில் உள்ள
விசாரைணயாளர்கள் கூ வைத
ரணமாக ஏற்காமல் சுயாதீனமாக
நீதிமன்றம் தி ப்தியைட ம் விட
யங்கள் இ ப்பின் மட் ேம பிைண
ம ப்ப ெதாடர்பில் நீதிமன்றம்
சிந்திக்க ேவண் ம்.
இந்த விசாரைண, ஹிஷாலினி
எப்படி மரணித்தார், அதற்கான
காரணிகள் என்ன என்ப ெதாடர்
பிலான .
அண்ைமயில் விேஷட ைவத்திய
நி ணர்கள் கு வினர் ஊடாக, 2
ஆவ பிேரத பரிேசாதைனகள் ன்
ென க்கப்பட்டன. அதன் அறிக்ைக
மன்றில் உள்ள . அ எமக்கு
இன் ம் வழங்கப்படவில்ைல.
எவ்வாறாயி ம் அவ்வறிக்
ைகயில், நீதிமன்றம் ேகாரிய ேகள்வி
க க்கு பதிலளிக்கப்பட் ள்ள .
அதில், தீ காயங்க க்கு ேமலதிக
மாக அவர் சித்திரவைதக க்கு உட்
ப த்தப்பட்டைமக்கான காயங்கள்
உள்ளனவா என்ற ேகள்விக்கு
இல்ைல என பதிலளிக்கப்பட் ள்ள
தாக அறிகிேறாம்.
இேதேபான் ேகட்கப்பட்ட ஒவ்
ெவா ேகள்விக்குமான பதில்கள், சந்
ேதக நபர்க க்கு எதிராக இல்ைல
என நாம் அறிகின்ேறாம். அவ்வ
றிக்ைக நீதிமன்றின் ன் உள்ள .
அேதேபால இன் ெமா
க்
கியமான விடயத்ைத ன் ைவக்
கின்ேறன்.
(மன்றில் ஏற்கனேவ ன் ைவக்
கப்பட் ள்ள பீ அறிக்ைகயின்
பிரதிைய சுட்டிக்காட்டிய வண்ணம்)
ைவத்தியர் ெடரன்ஸ் ெபேரராவின்
வாக்கு லத்தில் கூறப்பட் ள்
ளைத அவதானி ங்கள். அவேர
ஹிஷாலினிைய தலில் பரிேசா
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கிழக்கிலங்ைகயின் ஓட்டமாவடி
சுமார் 28,000 ஸ்லிம்கள் வா ம் ஒ
சிற் ர். அங்ேக மஜ்மா நகர் என்ற ஒ
பகுதி பரம்பைரயாக மந்ைதகளின்
ேமய்ச்சல் நிலமாக ம் அைவகைளக்
கட்டிப்ேபா ம் காைலயாக ம் இ ந்
வந் ள்ள . அ தான் இன் ெகாவிட்
ைமயத் களின் ஒேர இ திப் கலிட
மாக மாறி ள்ள . இ வைர சுமார் 2,300
உடல்கள் அங்ேக ைதக்கப்பட் ள்ளன.
அவற் ள் 2,150 ஸ்லிம்கள என
அறியக்கிடக்கிற . இனேபதமின்றி சம
ரசம் உலா ம் ஓர் இடமாக மாறி ள்ள
மஜ்மா நகர். ஓட்டமாவடி நகரசைப உ ப்
பினர்கேளா இனி ம் அங்ேக அடக்கம்
ெசய்தால் வா ம் மக்க க்கு இடேம
என ஒப்பாரி ைவக்கின்றனர். அதில் உண்
ைம ண் . எனி ம் அவர்களின் மரண
ஓலம் இனவாத அரசியலின் இதயராகம்
என்பைத உணர்வார்களா? அைதத்தான்
இக்கட் ைர விளக்குகிற .
ெகாவிட் தலாம் அைல ம்
அரசியற் சூழ ம்
இலங்ைகயில் ெகாவிட் ேநாயால்
தன் தலாகப் பீடிக்கப்பட்டவர் ஓர்
இலங்ைகயரல்ல. அவர் ஒ சீனப் ெபண்
மணி. அ 2020 ஜனவரி 27இல் நைட
ெபற்ற . அவைரத் ெதாடர்ந் ெவளிநா
களிலி ந் இலங்ைகக்கு வந்த பலர்
லமாக அந்ேநாய் விைரவாகப் பரவத்
ெதாடங்கேவ அத்ெதாற்றாளர்கைளத் தனி
ைமப்ப த் வதற்காக அவசர அவசரமாக
அரசு பல யற்சிகைள ேமற்ெகாண்
அதனால் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின்
பாராட் கைள ம் ெபற்ற . ஆனால்
ெகாவிட் பரவத்ெதாடங்குவதற்கு
இரண் மாதங்க க்கு ன்னர்தான்
ேகாத்தாபய ராஜபக்ச அவர்கள் ஜனாதிப
தியாகத் ெதரி ெசய்யப்பட்டார். அதன்
பின்னர் 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ெபா த்
ேதர்தல் நைடெபற் அவரின் தமயன்
மகிந்த ராஜபக்ச ஒ ங்ேக பிரதம ம் நிதி
அைமச்ச மானார். நைடெபற்ற இரண்
ேதர்தல்களி ம் அத்தைலவர்களா ம்
அவர்களின் ஆதரவாளர்களா ம் ன்
ென க்கப்பட்ட பிரசாரத்தின் தைலயம்
சமாக விளங்கிய சிங்கள ெபௗத்த இன
வாதேமயன்றி ேவறில்ைல. சி பான்ைம
இனங்களால், அதி ம் ஈஸ்டர் தாக்கு
த க்குப் பின்னர் குறிப்பாக ஸ்
லிம்களால்

சத்தின் கவனத்ைத ம் ஈர்க்கத் தவற
வில்ைல. மனித உரிைம அைமப் க ம்
ஸ்லிம் சர்வேதச இயக்கங்க ம்
ஸ்லிம் நா க ம் தம எதிர்ப்ைப
ெவளிப்ப த்தலாயின. உள்நாட்டி ம்
கூட கிறிஸ்தவப் பாதிரிமார்க ம் கல்
விமான்க ம் மனிதாபிமானம் ெகாண்ட
ெபௗத்த றவிக ம் ஜனாதிபதியின்
டிைவ மாற் மா ேகாரினர். (இத
னிைடேய ஜனாதிபதியின் டிைவச்
சரிகண் உடல்கைள அடக்க டியா
விட்டா ம் எரிந்த சாம்பைல அடக்
கினால் ேபா ம் என்ற ேகவலமான ஒ
டிைவ அகில இலங்ைக ஜம்இய்யத் ல்
உலமாவின் ப்திேய கூறியி ந்த
ைத ம் ஸ்லிம்கள் கவனத்தில் ெகாள்ள
ேவண் ம். அதிகாரத்தின் ன்ேன
உண்ைமைய உைரக்க டியாதவர்கள்
ஸ்லிம்களின் தைலவர்களான



என்பைத வாசகர்
கேள டி ெசய்ய
ேவண் ம். இந்த டிவினால்
ஸ்லிம்களின் மனங்கள் எவ்வா
ண்ப ம் என்ப ஜனாதிபதிக்குத் ெதரி
யாதா? ெதரிந்தி ந்தம் அவரின் டி
ஸ்லிம்க க்கு எதிராக எ க்கப்பட்ட
தல்ல, விஞ்ஞான உண்ைமெயான்றின்
அடிப்பைடயிேலதான் எ க்கப்பட்ட
ெதன அவர் விளக்கம் ெகா த்தார். அந்த
உண்ைமதான் என்ன?

மண்ணறிவியல்வாதியின் ண்ணறி
ெகாவிட் ெதாற்றினால் மரணித்த
வர்களின் உடல்கைள மண் க்குள்
ைதப்பதன் லம் அந்த ேநாயின்
கி மிகள் மண்ணடியி ள்ள நீரி
டாக ெவளிவந் வா ம் மக்க க்குத்
ெதாற் ம் என்ற ஒ விசித்திரமான
கண் பிடிப்ைப ஸ்ரீ ெஜயவர்த்தன ர பல்
கைலக்கழகத்தின் மண்ணறிவியல் ேபாரா
சிரிைய ஒ வர் ெவளியிட்டி ந்தார்.
இவ க்கு ெதாற் ேநாய் பற்றிய நி ணத்
வம் சற்ேற ம் கிைடயா என்பைத
தலில் கவனிக்க ேவண் ம். அத் டன்
இவர விசித்திரமான கண் பிடிப்ைப
உலக சுகாதாரத் தாப
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அச்ச கத்தின் ரதிஷ்டேம). ஆனால்
இஸ்லாேமாேபாபியர்களின் பிடிக்குள்
சிக்குண்ட ஜனாதிபதிக்கு அந்த டிைவ
மாற் ம் ைதரியம் இ க்கவில்ைல. அத்
டன் ஒ க ம்ேபாக்குைடய ெபௗத்த
றவி ஸ்லிம் உடல்கைளப் ைதப்ப
அரைசேய ைதப்பதற்குச் சமன் என்
பகிரங்கமாகேவ அறிவித்த அரசாங்
கத்ைதேய ஆட்டங்காணச் ெசய்த .
தகனங்கள் ெதாடர்ந்தன. இ தியாக ஐக்
கிய நா கள் சைபயின் மனித உரிைமச்
சைபயின் ெசயலாளரின் கவனத்ைத
இப்பிரச்சிைன ஈர்த்த . கடந்த வ டம்
ெசப்டம்பர் மாதம் ெஜனிவாவில் நைட
ெபற்ற மகாநாட்டி ம் இப்பிரச்சிைன
ஒ ேபச்சு ெபா ளாகி இலங்ைகக்ெகதி
ரான கண்டனங்கைள எ ப்பின. அங்ேக
க்குைடபட்ட பின்னர்தான் ஜனாதி
பதிக்கு ஞானம் பிறந்தேதா என்னேவா
தகனத் க்குப் பதிலாக அவர் ஒ மாற்
வழிைய நாடலானார்.
இதனிைடேய கட்டாய தகனம் ைகவி
டப்பட்டைமக்கு தங்களின் எதிர்ப்
த்தான் காரணம் என்ற ெதானியில்
நாடா மன்ற ஸ்லிம் பச்ேசாந்தி
அங்கத்தவர்கள் கூத்தாடத் ெதாடங்கினர்.
ஆனால் அந்த ெவற்றிக்குக் காரணமாய்
அைமந்தவர் ஐ. நா. மனித உரிைம
தாபனத்தின் ஸ்தானிகரான ெபண்மணி
மிேசல் பெசெலற்.
ஜனாதிபதிக்ேகா இவ்விடயத்தில்
ஒ சங்கடம். சிங்கள ெபௗத்த இனவா
தத் க்குத் தைல சாயாதவராக அவர்
இ ந்தி ந்தால் அம்மண்ணறிவியல்வா
தியின் ண்ணறிைவப் பகிரங்கமாகேவ
உதறித் தள்ளிவிட் ெகாவிட் மரணச்
சடலங்கைள நாட்டி ள்ள எந்த ஒ
ைமயவாடியி ம் அடக்கலாெமன அவர்
அறிவித்தி க்கலாம். அதனால் ஸ்லிம்
க ம் தகனம் ெசய்வைத வி ம்பாத
பிற மதத்தவர்க ம் ஆ தல் அைடந்தி
ப்பர். ஆனால் அவேரா இனவாதத்தின்
சிைறக்குள் அைடபட்டி ப்பவர்
ஆதலால் அந்தப் ேபாலி விஞ்ஞா
னத்ைதக் ைகவிட டியாமல் அதைனச்
சரிகா ம் ேநாக்கி ம் அேதசமயம்
ஸ்லிம்க க்குத் ெதாடர்ந் ம் இம்
ைசகைள ஏற்ப த் ம் வைகயி ம்
எங்ேகயாவ வரண்ட மண் ள்ள
சவக்குழிகள் உண்டா எனத் ேத மா
தன ஆேலாசகர்கைள ேவண்டினார்.
இந்த மாற்றத்தால் ஏற்பட்ட அவமானத்தி
னாேலா ெதரியா அந்த ண்ணறி ப்
ேபராசிரிைய ம் தன ஆேலாசகர் பத
விைய ராஜினாமாச் ெசய்தார்.

னேமா ேவ உலகைனத் ம் உள்ள எந்த
ஒ ெதாற் ேநாய் நி ணேரா ஆதரிக்
கவில்ைல என்ப ம் உண்ைம. ஆனால்
மாயாஜாலங்கைள ம் மந்திரங்கைள ம்
விஞ்ஞான உண்ைமகள் என் நம் ம்
இலங்ைகயிேல இப்ேபராசிரிைய அரசாங்
கத்தின் ெதாற் ேநாய் பற்றிய ஓர் ஆேலா
சகரானார். இவ ைடய ண்ணறிைவ
ஆதாரமாகக் ெகாண் தான் ஜனாதிபதி
அந்த அறிவித்தைல வி த்தார். “ேபய்
அரசாட்சி ெசய்தால் பிணந்தின் ம் சாத்
திரங்கள்” (பாரதி).
ேபாராட்டம்
ண்பட்ட ஸ்லிம் ச கம் ேபாராடத்
ெதாடங்கிய . அப்ேபாராட்டம் சர்வேத

ைதகுழி ேதடல்
தலில், ஜனாதிபதியின் நி ணர் கு
ைதகுழிபற்றி மாைலதீ அரசுடன்
ேபச்சுவார்த்ைத நடாத்தவி ப்பதாக
வதந்திகள் பரவத் ெதாடங்கின. அ
உண்ைமயில் ஜனாதிபதியின் ஆேலாச
ைனதான் என் ம் ெசய்திகள் அப்ேபா

சூ பத்தினேசைன (மஜ்மா நகர்) அந்நி
ணர்களின் வைலக்குள் வீழ்ந்த . ஜனா
ஸாக்கைள மத ஆசாரப்படி அடக்கும்
ச ைகையப் ெபற்ற ஸ்லிம்கள் அந்த
டிவால் ஏற்ப ம் பிரச்சிைனகைளப்
பற்றிச் சிந்திக்கேவ இல்ைல. உதார
ணத்திற்கு, காலி நகரில் ஒ
ஸ்லிம்
ெகாவிட் ெதாற்றினால் மரணித்தால்
அவரின் உடைல ஓட்டமாவடிக்குக்
ெகாண் ெசல்வதி ள்ள சிரமங்கைள
ஒ நிமிடம் எண்ணிப் பா ங்கள். மர
ணிப்ேபாரின் ெசாந்த ஊ க்கும் ஓட்ட
மாவடிக்கும் இைடேய ள்ள ர ம்,
ஜனாஸாைவக் ெகாண் ெசல்வதி ள்ள
ெசல ம் சிரமங்க ம் ஒ
றமி க்க,
ஏற்கனேவ நிலப்பசியால் வா ம் கிழக்கி
லங்ைக ஸ்லிம்கள் இ க்கின்ற ெசாற்ப
இடத்ைத ம் மனிதப் ைதகுழியாக்
கினால் வா ம் மனிதர்க்கு இடம் எங்ேக
என்ற பிரச்சிைன இதனால் வ வைட
யாதா? இலங்ைகயின் ெபா ளாதார ம்
அரசின் வ மான ம் வங்குேறாத்ைத
ேநாக்கி விைர ம் இவ்ேவைளயில் இந்த
மரணச் ெசல அரசுக்குத் ேதைவதானா?
அ ேக உள்ள ஒ ைமயவாடியில் கு ம்
பத்தினரின் ெசலவில் ெதாற் ேநாய்
கட் ப்பா க க்கைமய அடக்கம் ெசய்
வைதப் றந்தள்ளிவிட் அரசாங்கம்
ஏன் இந்த ேமலதிகச் ெசலைவ ேமற்
ெகாள்கிற ? சு க்கமாகக் கூறினால்,
இந்த டி உண்ைமயிேலேய ஸ்
லிம்க க்கு அரசினால் வழங்கப்பட்ட
ச ைகயா அல்ல தண்டைனயா? ஓட்ட
மாவடி நகர சைபயினர் இப்ேபா ஒப்பா
ரியி வ எதைனக் காட் கிறேதா?
ஓட்டமாவடிேய ெதாடர்ந் ம் ெகாவிட்
மரணவாளிகளின் மகா ைமயவாடியாக
இயங்குவதாயின் இன் ம் பல ஏக்கர்


ஆப்கானிஸ்தான் இைடக்கால அரசில்
அங்கம் வகிப்பவர்களின் வி பரத்ைத
தலிபான் தைலைம அறிவித் ள்ள .
ேம ம் ஆப்கானிஸ்தாைன இனி 'ஆப்கா
னிஸ்தான் இஸ்லாமிய எமிேரட்' என் ம்
அவர்கள் அறிவித் ள்ளனர்.
இ ெதாடர்பாக தைலநகர் கா லில்
தலிபான் ெசய்தித்ெதாடர்பாளர் சஃபி
ல்லா ஜாஹிதின் இைடக்கால அரசில்
இடம்ெப ம் அைமச்சர்களின் விபரங்
கைள ெவளியிட்டார். அதன் விவரம்:
• பிரதமர் – ல்லா ெமாஹம்மத் ஹஸன்
அகுந்த் (இவர் தலிபான் இயக்கத்தின்
நி வனர் ல்லா ஒம டன் ெந க்க
மாக இ ந்தவர்)
• ைண பிரதமர்கள் – ல்லா அப் ல்
கனீ பரதர், ெமளலவி அ ல் சலாம்

நிலங்கைள அவ் ர் பட்டின சைப
அரசுக்குத் தாைரவார்க்க ேவண் ம்.
இல்ைலயாயின் மாற் இடங்கைளத்
ேதடேவண் ம். ஏற்கனேவ இறக்காமம்,
த்தளம், மன்னார் ஆகிய ஸ்லிம்
பகுதிகளின் ெபயர்கள் ெசய்தி வட்டா
ரங்களில் உல கின்றன. விைரவில்
கிண்ணியா ம் அடக்கஸ்தலமாக மா ம்
என ஊர்ஜிதமான ெசய்திகள் ெவளிவ
கின்றன. ஏன் ஸ்லிம்கள் வா ம்
பகுதிகள் மட் ந்தானா ெகாவிட் ைதகு
ழிகளாக ேவண் ம்? ஏைனய மத்தின ம்
மஜ்மா நகரில் அடக்கப்படவில்ைலயா?
அவ்வாறாயின் ெப ம்பான்ைம இனத்
தவர் வா ம் பகுதிகள் இத்ேதைவக்குப்
ெபா த்தமாகாதா? உண்ைமைய ேநாக்
கினால் இ
ஸ்லிம்க க்குத் திட்ட
மிட் இைழக்கப்ப ம்
ஓர் அநீதி. ஒ
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நாட்டின் பா காப்
க்கு ஆபத் உண் என்ற ெதானிப்
படேவ அவர்களின் ேதர்தல் பிரசாரம்
க்கிவிடப்பட்ட . க ம்ேபாக்கு
ைடய ெபௗத்த பிக்குக ம் ெபௗத்த
சிங்கள இஸ்லாேமாேபாபியர்க ம்
தைலைமதாங்கி இப்பிரசாரத்ைத ேமற்
ெகாண்டனர். இதனால் ஸ்லிம்க க்கு
இைழக்கப்பட்ட அநீதிக ம் அட் ழியங்
க ம் அனந்தம். அவற்ைறக் கண் ம்
காணாத ேபால் இ ந்தனர் இவ்வி
தைலவர்க ம். இதனால் இரண்
ேதர்தல்களி ம் மிகப்ெப ம்பான்ைம
யான ஸ்லிம்கள் ராஜபக்சாக்க க்கு
வாக்களிக்கவில்ைல. அதனால் அவர்

கசிந்தன. இ ப்பி ம் அந்த டி
ெசயலாக்கப்பட்டால் அ எதிர்காலத்தில்
எவ்வாறான ராஜதந்திரப் பிரச்சிைனகைள
உ வாக்கும் எனப்பயந்
த்திசா ரிய
மாக அந்த ேயாசைன ைகவிடப்பட்ட .
அதன் பின்னர் மன்னார் வைளகுடாவி
ள்ள இரைணதீ ெபா த்தெமனக்
காணப்பட்ட . அதைனக் ேகட்ட ம்
இரைணதீ த் தமிழர்கள் ெகாதித்ெத ந்
தனர். ஏற்கனேவ தமிழரின் பிரச்சிைன
கைளப் பற்றிக் கரிசைன ெகாண் ள்ள
சர்வேதச நி வனங்கள் இதைன ம்
ஒ காரணியாகக் ெகாண் இலங்ைக
அரசின்ேம ள்ள அவர்களின் எதிர்ப்ைப
வ ப்ப த்தலாம் எனப்பயந் அ
ம்
ைகவிடப்பட்ட . அதன் பின்னேர
கிழக்கிலங்ைகயின் ஓட்டமாவடியின்
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கலாநிதி அமீ
கலாநிதி
அமீரலி,
ரலி,

ேமர்ெடாக் பல்கைலக்கழகம்,
ேமற்கு அ ஸ்திேரலியா

க க்கு ஏற்பட்ட மனப் ண் ெகாவிட்
பர ம்ேபா ம் அவர்கைள வ த்திய
என்பைத ம க்க டியா . இதைனப்
பின் லமாகக் ெகாண் தான் ெகாவிட்
ேநாயினால் மரணித்த ஸ்லிம்களின்
உடல்கைள அடக்கம் ெசய்யாமல் தகனம்
ெசய்யேவண் ம் என்ற ஜனாதிபதியின்
அறிவித்தைல அ கேவண் ம்.
ெவளிநா களிலி ந் வந்த விமானப்
பயணிகளால் இத்ெதாற் பரவிய
என்ற ெசய்தி ெவளியான ம், சிங்கள
ெபௗத்த இஸ்லாேமாேபாபியர்கள் தன்
தலில் பழி சுமத்திய இந்தியாவிலி
ந் வந்த ஒ சில தப்லீக் ஜமாஅத்தி
னர்ேமல் என்பைத இங்கு நிைன கூரல்
ேவண் ம். அேத சமயம் சில ெபௗத்த
கு மா ம் அப்ேபா இந்தியா ெசன்
தி ம்பிய அவர்களின் கண்க க்குப்
லப்படாததில் ஆச்சரியமில்ைல. சிங்கள
ெபௗத்த இஸ்லாேமாேபாபியர்களின்
ஆதரவில் ெவன்றவர்தாேன ஜனாதிபதி.
எனேவ ஸ்லிம்களின் உடல்கைளத்
தகனம் ெசய்ய ேவண் ெமன்ற அவரின்
டி யாைரத் தி ப்ப த் வ
தற்காக எ க்கப்பட்ட

Thursday 09, September 2021

ஹனாஃபி
• உள் ைற – சிராஜ−தீன் ஹக்
கானி (இவர் ஹக்கானி ஆ த
ேபாராளிகள் கு வின் தைல
வ ைடய மகன் )
• பா காப் – ல்லா
ெமாஹம்மத் யாகூப்
ஜாஹித் (இவர் தலிபான்
நி வனர் ல்லா ஒமரின்
மகன்)
• ெவளி ற – ெமளலவி
ஆமிர் கான் ட்டாக்கி
• நிதி– ல்லா ஹிதாயத் பத்ரி
• நீதித் ைற – அப் ல்
ஹக்கீம் இஷாக்ஸி
• தகவல் ைற – ைக ல்லா சயீத் வாலி
ெகய்ர்க்வா

வார்கள் என் தாலிபன் ெசய்
தித்ெதாடர்பாளர் கூறினார்.

தற்ேபா அறிவிக்கப்பட்டவர்கள்,
ைறப்படி அரசு அைம ம்வைர இைடக்
காலமாக அைமச்சரைவைய வழிநடத்

ஆ
ஆ

யார் இந்த ல்லா ெமாஹம்மத்
ஹஸன் அகுந்த்?
தலிபான் இயக்கத்ைத நி வி
யவர்களில் க்கியமானவரான
ல்லா ஒமரின் கூட்டாளியாக
இ ந்தவர் ல்லா ெமாஹம்மத்
ஹஸன் அகுந்த்.
1996 தல் 2001 வைர ஆப்
கானிஸ்தாைன தலிபான் ஆண்
டேபா , ைண பிரதமர் மற் ம்
ெவளி ற அைமச்சர் பதவிைய
வகித்தவர். ந்ைதய தாலிபன்
ைகயின்ேபா கந்தஹார் மாகாண
நராக ம் இ ந் ள்ளார்.

ஸ்லிம் நீதி அைமச்ச க்கும்கூடவா
இந்த அநீதி லப்படவில்ைல?

இஸ்லாேமாேபாபியாவின்
இன்பராகம்
இஸ்லாேமாேபாபியா, அதாவ
இஸ்லாத்ைதப்பற்றி ம் ஸ்லிம்ைளப்
பற்றி ம் ஏற்ப ம் பய ம் ெவ ப் ம்
கலந்த ஓர் உணர் , இலங்ைகயின்
இ பத்ேதாராம் ற்றாண்டின் ஷ்டக்
குழந்ைத. அ பா ட்டிச் சீராட்டித்
தாலாட்டி வளர்க்கப்ப கிற . அப்படி
ஒ குழந்ைத ன் ம் பத்ெதான்பதாம்
ற்றாண்டின் இ திப்பகுதியில் இன்
ேபாற்றப்ப ம் ேதசிய வீரனான அன
காரிக தர்மபாலாவின் மடியிேல பிறந்
ெபௗத்த விழிப் ணர் என்ற ெபயேரா
வாழ்ந் காலவைரயில் எதிர்பாராத ஒ
ேநாயினால் (சிங்களவர் தமிழர் இனவா
தத்தினால்) அ மரணித் விட்ட .
இப்ேபா பிறந்தி ப்பைத அரசாங்கேம
ெபா ப்ேபற் வளர்க்கிற . இதன் வடி
வங்கள்தான் 2014ஆம் ஆண்டிலி ந் ,
அதாவ அ த் கமத்தில் நைடெபற்ற
கலவரத்திலி ந் , ஒவ்ெவான்றாய்
ெவளிப்பட் க் ெகாண்டி க்கின்றன.
அதன் இன்ைறய வடிவேம மஜ்மா நகர்
என் ம் ெகாவிட் ைமயவாடி. மஜ்மா நகர்
யரத் க்குப் பரிகாரம் இன் ெமா
ஸ்லிம் ஊரில் திறக்கப்ப ம்
ைமயவாடியல்ல. மாறாக, நாெடங்கி ம்
உள்ள மயான மிகளி ம் ெதாற்றினால்
மரணிப்ேபாைர அடக்குவதற்கு உத்தர
வழங்குவேத. ஓட்டமாவடியின் மரண
ஓலம் இனவாத அரசியலின், அதி ம்
குறிப்பாக இஸ்லாேமாேபாபியாவின்
இனியராகம். இைத ஸ்லிம்
தைலவர்கள் உணர்வார்களா?

இவைர பிரதமர் பதவிக்கு தலிபான்
அதிஉயர் தைலவர் ெஹப லா அகுந்த்
ஸாதா ேதர் ெசய்தி க்கலாம் என பிபிசி
உ
கூறி ள்ள .
பிரிட்டன் அரசு தைட விதித் ள்ளவர்
களின் ஆவணங்களின்படி இவர் கந்
தஹார் மாகாணம், மியால் பகுதி, ஸ்பின்
ேபாத்லாக் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர்,
இவர வய 58. ர்சாய் பழங்குடிையச்
ேசர்ந்தவர்.
தலிபான் அைமப் க்குள் அரசியல் நட
வடிக்ைககளில் ஈ ப ம் கு வின க்கும்
ஆ த ேபாராளிகள் கு க்க க்கும்
இைடேய ேமாதல் நிைல இ ப்பதாக க
தப்ப ம் ேவைளயில், இ தரப்பினரா ம்
ஏற் க் ெகாள்ளக்கூடியவராக ல்லா
ெமாஹம்மத் ஹசன் அகுந்த் இ ப்பதால்,
அவர் இைடக்கால பிரதமர் பதவிக்கு
ேதர் ெசய்யப்பட்டி க்கலாம் என்
க தப்ப கிற .

பரீட் இக்பால் - யாழ்ப்பாணம்.
(Freedom at Midnight
எ ம் லிலி ந் )

22/1 பிேரரைணயில் கவனம் ெச த்த
ேவண்டிய க்கிய காரணிகள்
• கற்றறிந்த பாடம் மற் ம் நல்லிணக்க
ஆைணக்கு (LLRC) அறிக்ைகயில்
ஆக்க ர்வமான நிபந்தைனகள்/ பிேர
ரைணகள் லம் நல்லிணக்கத் க்குக்
கிைடக்கக்கூடிய பங்களிப்ைப தலில்
ஏற் க் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். பின்
அ விடயமாக அரசால் தயாரிக்கப்பட்ட

ேவண் ம். அ விடயத்தில் மனித
உரிைமகள் காரியாலயத் டன் ெந ங்
கிய ெதாடர்ைப ைவத் க் ெகாள்வதின்
ேதைவைய எ த் க் காட்டல்.
• சர்வேதச மனித உரிைமகள் மற் ம் மனி
தாபிமான சட்டங்கைள மீ தல் பற்றிய
சுயாதீனமான ம் நம்பக்கூடிய மான
சர்வேதச விசாரைணகள் நடத் வதற்கு
(ஐ. நாவின்) ெபா ச் ெசயலாளர் ேகாரிக்
ைகைய ஏற் க்ெகாள்ளல்.
• மனித உரிைமகள் ஆைணயாளரின்
அறிக்ைகைய ம் அதன் நிபந்தைனக
ைள ம் ஏற் க் ெகாண் அதற்ேகற்ப
நீதிைய நிைலநாட்ட குறிப்பாக உண்
ைமயான ஆய் க்கான ஆைணக்கு
ெவான்ைற ஸ்தாபித்தல்.
• விேஷடமான விதி ைறகள் பற்றி
விேஷடமான கு க்களின் ஒத்
ைழப் டன் நடவடிக்ைககைள ேமற்
ெகாள்ளல். ேம ம் அக்கு வினர் இ
விடயத்தில் தற்ேபா காண்பிக்கும்.
ஊக்குவிப்ைப உற்சாகப்ப த் ம்
வைகயில் எ த் க்காட்டப்ப ம் சகல

ஜின்னாஹ்வின் பாட்டனாரின்
தீர்மானம்
அம் ன் நிகழ் கைளப் பற்றி
ஆராய்வதற்கு ன்னதாக, குஜராத்தில்
ெசல்வச் ெசழிப் மிக்க வணிகராகத்
திகழ்ந்த பிேரம்ஜி பாய் ேமஹ்ஜி தக்கார்
எ ம் ெபயர் ெகாண்ட ஜின்னாவின்
பாட்டனார் பற்றி நாம் அறிந் ெகாண்டாக
ேவண் ம். மீன்பிடித் ெதாழில் லேம
அவர் ெசல்வச் ெசழிப் மிக்கவராக
திகழ்ந்தார். இதனால் மத ரீதியான இ க்க
மான ேகாட்பா கைளக் கைடப்பிடிக்கும்,
அைசவத்ைத றக்கணிக்கும் அவர்
சார்ந்த ‘ேலாஹனா’ சாதிச் ச கம் அவைர
தம் ச கத்ைத விட் ம் விலக்கி ைவத்
த .
எனேவ, அவர் தன மீன்பிடித்
ெதாழிைலக் ைகவிட் விட் தன
சாதிச் ச கத் டன் மீள ம் இைணந்
ெகாள்ள வி ம்பினார். இ ப்பி ம்,
தாேம ‘இந் மதத்தின் காவலர்கள்’ என
பைறசாற்றிக் ெகாண்டி ந்த குறித்த
சாதியினர் அவர் தம சாதிக்கு மீளத்
தி ம் வதற்கு அ மதியளிக்க ம த்
த . இ அவர மகனான ஞ்சலால்
தக்காரின் (ஜின்னாஹ்வின் தந்ைத)
சீற்றத்ைதக் கிளறிய . தமக்கு எதிராக
இைழக்கப்பட்ட பாரிய அநீதி ம் அவமா
ன மாக அதைனக் க திய ஞ்சலால்
தக்கார் தன நான்கு மகன்கள் சகிதமாக

மனித உரிைமகள் மற் ம் சர்வேதச
மனிதாபிமான சட்டங்கைள நைட
ைறப் ப த் வ பற்றி ஸ்ரீ லங்கா
அரேச ெபா ப் க் கூற ேவண் ம். சர்
வேதசத்ைத ஏமாற்றலாம் என்ெறண்ணி
உணர்ச்சிவசப்பட்ட ஸ்ரீ லங்கா அரசு
அவ்வா ஏமாற் ம் யற்சிகளில் தீவி
ரமாக ெசயல்பட வில்ைல. ஏற்கனேவ
குறிப்பிட்ட இனெவறிேய அதற்கான
காரணமாக இ ந்த . அதன் ெப ேபறாக
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கான நியாயம்
ம க்கப்பட்ட . இ தியில் பாதிக்கப்பட்ட
வர்களில் ஒ சிலர் மட் ம் மீள் குடிேயற்
றப்பட்டனர். அேதேவைள மீள் குடிேயற்
றங்கள் அைமக்கப்பட்ட இடங்களில் திய
இரா வப் பைடயின க்கான காம்கள்
அைமக்கப்பட்டன. அ மட் மன்றி
பயங்கரவாதிகைளத் ேதாற்கடித்ேதாம்
என் கூறிக் ெகாண் அதற்காக எல்ைல
மீறிய பிரசாரங்கள் ஸ்ரீ லங்கா அரசினால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . அத் டன்
தமிழ் மக்கள ெசாந்தக் காணிகளில்
அவர்க க்கி ந்த சட்ட ரீதியான




அதிகாரிக க்கு ேமலதிக ெபா ப் க்
கைள சுமத்திய . ஆனால் ரதிஷ்டவச
மாக சர்வேதசம், குறித்த அதிகாரிகளின்
அவ்வாறான நடவடிக்ைககைளக் காண
வில்ைல. அதன் விைளவாக ஸ்ரீ லங்கா
அரசுக்கு எதிராக மிகக் க ைமயான
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்
ெமன சர்வேதசம், 2013 மார்ச் 21 ஆம்
திகதி தம 22/1 பிேரரணைய மனித
உரிைம ஆைணக்கு விடம் சமர்ப்பித்த .
எனி ம் ஸ்ரீ லங்கா அரசு ஒ வ டம்
கூட டிவைடவதற்குள் தம அ த்த
ஜனாதிபதி ேதர்தைல நடத் ம் பணியில்
ஈ பட்ட . எனி ம் ஸ்ரீ லங்கா அரைசப்
பற்றி ைறயாகக் கணிப்பதில் சர்வேதசம்
தவறிவிட்ட .
அதாவ ஸ்ரீ லங்கா அரசினால் ச கமய
மாக்கப்பட் ள்ள இனவாதத் க்கு எதிரான
மனித உரிைம ஆைணக்கு வின் பிேர
ரைணகைள அரசு றக்கணித் விட்ட
என்பேத அ .
அங்கு சில க்கியமான விடயங்கள்
உ தியாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்
ெமன ஆரம்பக் கட்டமாக எ த் க் கூறப்
பட்ட .
• வட மாகாண சைப ேதர்தைல நடத்த
தீர்மானித்த ம் அதன் எதிர்கால அபிவி
த்திப் பணிக ம்.
• கண்ணிெவடிகைள அகற்றல் மற் ம்

ேதசிய மட்டத்திலான திட்டம், அரசு
மனித உரிைமகள் விடயத்தில் அர்ப்ப
ணத் டன் ெசயல்படவில்ைல என்ப
ெதளிவாக எ த் க் காட்டப்ப கிற .
ேம ம் அைனத் இலங்ைகய க்கும்
நியாயம், சமத் வம், ெபா ப் க்கூறல்
மற் ம் நல்லிணக்கம் ஆகியவற்ைற
அைடந் ெகாள்வ கட்டாயமாகும்.
எனேவ அ விடயத்தில் க.பா.ம.ந.ஆ.
வின் ஆக்க ர்வமான பிேரரைணகைள
ைமயாக, சட்டத் க்கு ரணற்ற
வைகயில், ஏற் க்ெகாள்ளக் கூடிய சுயா
தீனமான வழி ைறகளின் லம் ெசயல்
ப த் ம்படி அரசாங்கத்ைத ேவண்டி
நிற்றல்.
• ஸ்ரீ லங்கா அரசினால் மீறப்பட் ள்ள
என் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பல மனித
உரிைம விடயங்கள் பற்றி கவனம்
ெச த் தல்.
• நல்லிணக்கத் க்காக ஒன்றிைணக்கப்
பட்ட ம் மனித உரிைமகைள அ
பவிப்பதற்குத் ேதைவயான அரசியல்
அதிகாரப் பரவலாக்கங்கள் விடயத்தில்
அரசு அர்ப்பணத் டன் ெசயல்ப வதி
ள்ள க்கியத் வம்.
• மனித உரிைமகள் அைமப்பின் ெதாழி
ட்ப அதிகாரிகள் ஸ்ரீ லங்கா க்கு
வ ைக த வதற்குத் ேதைவயான வசதி
கைள ெசய் ெகா ப்பைத நி பித்தல்

அைழப் க்கள் மற் ம் நடவடிக்ைககள்
பற்றி ெபா ப்பாக நடந் ெகாள்வதற்கு
அரைச ஊக்குவித்தல்.
• ஐநாவின் விேஷட ெபா ப் க்கைளப்
ெபற் க் ெகாண்ட விேஷட ெசயற்பாட்
டாளர்கள் மற் ம் மனித உரிைமகள்
காரியாலயத்தின் லம் குறித்த ெசயல்
கைள நைட ைறப்ப த்த ம் அதற்குத்
ேதைவயான ெதாழி ட்ப உதவிகைளப்
ெபற் க் ெகாள்ள ம் அரைச ஊக்கு
வித்தல்.
• விேஷட ெசயல் ைறகள் பற்றி
விேஷட கு க்களிடமி ந் ெபற் க்
ெகாண்ட தகவல்களின் அடிப்பைடயில்
இந்த பிேரரைணைய நைட ைறப்
ப த்தல், ேம ம் அதன் வி த்திைய
ஐநாவின் 24 ஆவ சைபக் கூட்டத்தின்
ேபா ஆைணயாளரினால் வாய் ல
அறிக்ைகெயான் சமர்ப்பிக்கப்படல்
ேவண் ம். ேம ம் அ பற்றிய கலந்
ைரயாடைல ஐநாவின் 25 ஆவ சைபக்
கூட்டத்தின் ேபா நடத் தல்.
ஐக்கிய அெமரிக்காவால் ன்ைவக்கப்
பட்ட ேமற்படி பிேரரைண இந்தியா உட்
பட 25 நா களின் ஒத் ைழப் டன் ஏற்
க்ெகாள்ளப்பட்ட . அதற்கு 13 நா கள்
தம எதிர்ப்ைபக் காட்டின. 8 நா கள்
அ பற்றி எவ்வித க த் க்கைள ம் ெதரி
விக்கா எ ந் நின்றன.

இஸ்லாமிய மார்க்கத்ைத ஆரத் த விக்
ெகாண்டார்.
இந் சமயத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வர் தன
சாதிக்கு மீளத் தி ம்ப யற்சிப்ப ம்,
உயர் சாதிச் ச கத்தினரால் அதற்கு
பலத்த எதிர்ப் ம் தைட ம் விதிக்கப்ப
வ ம் இ
தல் தடைவயல்ல. 12 ஆம்
ற்றாண்டில் இஸ்லாமிய பைடெய ப்
க்கள் இந்தியாவில் ேவ ன்றத் ெதாடங்
கிய காலகட்டத்தில், அவர்களினால்
விதிக்கப்பட்ட இ க்கமான சட்டதிட்டங்
களினால் பல இந் க்கள் தம மதத்ைத
ெதாடர டியா ேபான . இஸ்லாத்
திற்கு பலவந்தமாக மதமாற்றப்பட்டனர்;
பலர் இந்தியாைவ விட் ம் ெவளிேயறத்
ெதாடங்கினர்.
பின்னர் அவர்கள் மீள ம் இந் மதத்
திற்குள் ைழய வி ம்பிய த ணம்,
உயர் சாதிச் ச கத்தினர் அவர்கைள
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சில த ணங்களில் ெபரி ம் க த்திற்
ெகாள்ளப்படாத, ெவகு அற்பமான நிகழ்
ெவான் பாரிய விைளெவான்ைற பின்னர்
ஏற்ப த்த வழிவகுப்பதாக அைமந்
வி ம். இதைனேய ‘வண்ணத் ப் ச்சி
விைள ' (Butterfly effect) எ ம் ேகாட்
பா விளக்குகிற .
க த்திற்ெகாள்ளப்படாத அவ்வற்ப
நிகழ்
திய நாெடான்றின் ேதாற்றத்
திற்ேகா, 12 மில்லியன் மக்களின இடப்
ெபயர்விற்ேகா, சுமார் 2 மில்லியன் மக்
களின் உயிரிழப் க்ேகா, ஒ காலத்தில்
ஒன்றாக இ ந் பகிர்ந் ண்ட இரத்த
பந்தங்க க்கிைடேய நீங்காத குேராதம்
நில வதற்ேகா கூட வழிசைமப்பதாக
அைமந் ேபாக ம் கூ ம்.
பாகிஸ்தானிய தனி நாட்டின் ஸ்தாபக
ரான ெமாஹம்மத் அலி ஜின்னாஹ்வின்
வாழ்க்ைகச் சரிதத்ைத ஆரா ம் த ணம்,
உலக வரலாற்றில் மிக க்கியமான ம்
மிக காத்திரமான மான நள்ளிர க்கு
இட் ச் ெசன் , வண்ணத் ப் ச்சி
விைளைவ ெமய்ப்ப த்திய ன் நிகழ்
கைள நாம் இனங்கண் ெகாள்ள டி
மாகவி க்கும்.

22/1 பிேரரைண (2013.03.21)
பிேரரைணயில் ஏற் க் ெகாள்ளப்பட
டைவ மற் ம் வாக்கு திகைள ைறயாக
நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசு தம

• இடம் ெபயர்ந்ேதாைர மீளக் குடிேயற்
வதற்கான நடவடிக்ைககைள ேமற்
ெகாள்ளல்.
ேமாதெலான்றின் பின் குறிப்பாக அர
சுகள் சர்வேதச மனித உரிைமகள் மற் ம்
மனிதாபிமான சட்டவிதி ைறக க்
ேகற்ப நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ெமன எதிர்பார்க்கப்ப கிற .
இவற் க்கு இனவாதத்திலி ந் எவ்
வித எதிர்ப் ம் ஏற்படவில்ைல. ஆனால்
பைடவீரர்க க்கு எதிராக நடவடிக்ைககள்
ேமற்ெகாள்வெதன்ப மற் ெமா விடய
மாகும்.

உரிைமகள் பறித்ெத க்கப்பட்டன.
நாட்டில் அ விடயம் பரவலாக விமர்சன
த் க்குள்ளாக்கப்பட்ட .
சர்வேதச ெசயல்பாட்டாளர்கள்
வ
ராலயங்கள் லமாக ம் ஏைனய வழி
களி ம் தகவல்கைளத் திரட்டினார்கள்.
ேமற்படி தகவல்கள் தமிழ் மக்கள
ேதைவக க்கு ன் ரிைம வழங்கி
யைம என்ப ம் உண்ைமயாகும். பிேரர
ைணகைள ெசயல்ப த் ம் விடயத்தி ம்
அைவ ரிதமாக ம் அர்ப்பணத் ட ம்
ெசயற்ப த்ப்பட ேவண் ெமன்பதி ம்
தமிழ் மக்கள் உ தியாக இ ந்த டன்
அைவ பற்றி அம்மக்கள் மிக ம் அறிந் ம்
ைவத்தி ந்தார்கள் என் கூறலாம். அேத
ேவைள ேமற்படி பிேரரைணயில் அடங்
கி ள்ள விடயங்கள் ரித ேவகத்தில்
நைடெபறப் ேபாவதில்ைல என்பைத ம்
அவர்கள் நன்கு விளங்கியி ந்தனர். ஸ்ரீ
லங்கா அரசினால் குறிப்பிட்ட பிேரரைண
நிைறேவற்றப்ப ம் என் இரண் வ ட
காலமாக (வடக்கு கிழக்கின்) மக்கள்
எதிர்பார்த்தி ந் ம் இ தியில் அவர்க
க்கு ஏமாற்றேம கிைடத்த . இ தி
யாக இரண் வ டங்களின் பின்னர்
அ விடயம் பற்றி ஐ.நா சைபயின்
கவனத் க்கு ெகாண் ெசன்றனர்.
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19/2 பிேரரைண (2012.03.02)
சர்வேதசம் தன
யற்சிையக் ைகவி
டா
வராலயங்கள் மற் ம் சில
வழிகளில் தகவல்கைளப் ெபற் க்
ெகாண்ட . ஸ்ரீ லங்கா அரசினால் ஏற்பட்ட
நிந்தைன மற் ம் அவமரியாைதைய ம்
ெபா ட்ப த்தா உ தியாக ம், சு
சு ப்பாக ம் தகவல்கைள திரட்டிய .
ேமற்படி பிேரரைணைய ரித கதியில்
நிைறேவற்ற டியாெதன அறிந்
ெகாண் அதற்கான கால அவகாசத்ைத
வழங்கி, அ பற்றி காலம் தாழ்த்திேய ம்
மனித உரிைம அைமப்பின் கவனத் க்குக்
ெகாண் ெசல்லப்பட்ட . அ 2012
மார்ச் மாதம் 22ஆம் திகதி ன்ைவக்கப்
பட்ட 19/2 இலக்கத்ைத ைடய மனித
உரிைம அைமப்பின் பிேரரைணயாகும்.
அ 2012 ஏப்ரல் 3ஆம் திகதி ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட டிவின்படிேய நைட
ெபற்ற .
அேத ேவைள ஸ்ரீ லங்கா அரசினால்
உ வாக்கப்பட்ட கற்றறிந்த பாடம்
மற் ம் நல்லிணக்க ஆைணக்கு (LLRC)
வின் அறிக்ைக ம் ெவளிவந்த . அந்த
அறிக்ைகயில் பல உடன்பாடான நிபந்த
ைனக ம் காணப்பட்டன. அதனால் அந்த
நிபந்தைனகளின் அடிப்பைடயில் ன்
பிேரரைணக டன் திய பிேரரைண
ன் ைவக்கப்பட்ட .
1. கற்றறிந்த பாடம் மற் ம் நல்லிணக்க
ஆைணக்கு (LLRC) அறிக்ைகயில் ஆக்
க ர்வமான நிபந்தைனகைள ெசயற்ப
த்தல் மற் ம் நியாயம் மற் ம் சாதாரண
விடயங்கைளப் பற்றி ெபா ப் க்கூறல்
மற் ம் அைனத் இலங்ைகய க்கும் நல்
லிணக்கத் க்குத் ேதைவயான ம் ஏற் க்
ெகாள்ளக்கூடிய ம் சுயாதீனமான ம்
சட்ட ர்வமான மான நடவடிக்ைககைள
ஆரம்பித்தல்.
2. கற்றறிந்த பாடம் மற் ம் நல்லிணக்க
ஆைணக்கு (LLRC) நிபந்தைனகைள
நைட ைறப்ப த்தல் மற் ம் சர்வேதச
சட்டங்கள் மீறப்பட் ள்ள என் கூறி
ஸ்ரீ லங்கா அரைச குற்றவாளிக் கூண்டில்
ஏற்ற யற்சிக்கும் ேவைளயில் அ விட
யத்தில் (ஸ்ரீ லங்கா) அரசு ேமற்ெகாண்ட
நடவடிக்ைககள் மற் ம் எதிர்காலத்தில்
அரசு ேமற்ெகாள்ளப் ேபாகும் நடவடிக்
ைககள் பற்றி ம் அரசிடம்
ைமயான
திட்டெமான்ைற ேகாரல்.
3. ஸ்ரீ லங்கா அரசின் உடன்பாட் டன்
மனித உரிைம ஆைணயாளர் காரியால
யத்தில் அரச அதிகாரிகளின் ஆேலாசைன
மற் ம் ஒத் ைழப் டன் குறித்த நடவ
டிக்ைகைய ெசயற்ப த்த ஊக்குவித்தல்.
அதன்படி மனித உரிைம ஆைணக்கு
வின் 22வ அமர்வின்ேபா ஆைணயா

ளரினால் அறிக்ைகெயான் சமர்ப்பிக்கப்
ப ம்.
கற்றறிந்த பாடம் மற் ம் நல்லிணக்க
ஆைணக்கு (LLRC) ைவ ஸ்ரீ லங்கா அரசு
ஒ பாரிய ெவற்றியாகக் க திய . பிறகு
அந்த பிேரரைணைய ம் ெப மதியற்ற
ஒன்றாகக் க தி அதன் எதிர்பார்ப் க்க
க்கு ன் ரிைம ெகா க்கா இ ந்
விட்ட . ஜனாதிபதியின் ெசயலாளரின்
தைலைமயின் கீழ் ெசயல்ப த்தப்ப வ
தாக அைத காட்சிப்ப த்திய . எனி ம்
வராலயங்கள் மற் ம் பல்ேவ
ஆதாரங்கள், தகவல்கள் லம் கிைடக்
கப்ெபற்ற தகவல்களின் அடிப்பைடயில்
(அ விடயத்தில்) எந்தெவா ஆக்க ர்வ
மான நடவடிக்ைககைள ம் அரசு ேமற்
ெகாள்ளவில்ைலெயன் சர்வேதசத் க்கு
நி பனமாயிற் .
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சிங்களத்தில் : ஒஸ்டின்
ெபர்னான்ேடா
("அனித்தா" பத்திரிைக)
தமிழில் : எம்.எச்.எம்.நியாஸ்
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‘ெகாள்ைகயிைன றந்த ேகாைழகள்’
(தர்மபிரஸ்தா) என நிரந்தரமாக ெபயர்
சூட்டி த த் நி த்திய டன் ஒ க்கிேய
ைவத்தனர்.
இதனால் குறித்த உயர் சாதிச் ச
கத்தினர் மீ விேராதத்ைத வளர்த் க்
ெகாண்ட குறித்த இந் க்கள் இஸ்லாத்
திற்கு தாமாக வி ம்பி மதமாறிக்
ெகாண்டதன் பின்னர் குறித்த உயர் சாதிச்
ச கத்தின் அர்ச்சகர்கைள, சாரிகைள
ஈவிரக்கமின்றி ப ெகாைல ெசய் தம
வஞ்சத்ைதத் தீர்த் க் ெகாண்டனர்.
இன்ைறய இந்திய ஸ்லிம்கள் தம
தாைதயர்களின் மதமான இந் சம
யத்திற்கு மீளத் தி ம் வதற்கு ஆர்வம்
ெகாண்டவர்களாக இல்ைல. தசாப்த
காலத்திற்கு ன்னர் தம
தாைதயர்
க க்கு இைழக்கப்பட்ட அவமான ம்
இழி ம் அதன் பின்னால் விரவி நிற்கும்
காரணங்களாக அைமந்தி க்கக் கூ ம்.
ேந வின் க த் ம்
ஜின்னாஹ்வின் எதிர்விைன ம்
இதைனேய வண்ணத் ப் ச்சி
விைள (Butterfly Effect) என்கிேறாம்.
ஜின்னாஹ்வின் பாட்டனார் தன
சாதிக்கும் மதத் க்கும் மீளத் தி ம்ப அ
மதிக்கப்பட்டி ந்தால் ஜின்னாஹ் இந்
சமயத்ைதப் பின்பற் ம் ஒ வராகேவ
நீடித்தி ப்பார்; ஸ்லிம்க க்கான பிரத்

திேயக
தி
ேயக தனி நா உ வாக்கப்ப வதில்
அவர அறி த்திறம் பங்களித் இ க்
க ம் டியா ேபாயி க்கும்.
1929 இல் ஜின்னாஹ்வின் மைனவி ரத்
தான்பாய் ேபதித் சமிபாட் க் குைறபா
ெதாடர்பான சுகவீனத்தால் மரணத்ைத
எய்தினார். மைனவியின் இழப்பினால்
மனதளவில் ெபரி ம் வண் ேபான
ஜின்னாஹ் லண்ட க்கு இடம்ெப
யர்ந்தார். அங்ேக ெபரிய வீெடான்றில்
தனிைமயில் வாழத் ெதாடங்கினார்.
தனிைமயில் ஸ் க்கர் ேகம் விைளயா
வ ம் சினிமா திைரயரங்கு ெசல்வ ம்
என பிடிப்பற்ற வாழ்ெவான் வாழத்
தைலப்பட்டார்.
தன ெகாள்ைக எதிரியான ஜவ
ஹர்லால் ேந தன்ைனப் பற்றி குறித் க்
கூறிய க த் தைலவிதிையேய
மாற்றிப்ேபா ம் என அவர் சற் ம்
நிைனத் ப் பார்க்கவில்ைல. ‘ஜின்
னாஹ்வின் கைத டிந் விட்ட ... இனி
அவர் அவ்வள தான்’ என இர வி ந்
பசாரெமான்றில் ேந குறித் க் கூறியி
ந்தார்.
ேந வின் ஏளனக் க த் ஜின்
னாஹ்வில் ெப ம் சீற்றத்ைதத் ண்டி
ய . ‘ேந
க்கு நான் யார் என காட்ட
ேவண் ம்’ எ ம் திடசங்கற்பத் டன்
லண்டனிலி ந் இந்தியாவிற்கு தி ம்
பினார். ெகாள்ைக உ தி ட ம் திய
உத்ேவகத் ட ம் தன கட்சியான

கட்சிைய
இந்தியாவின்
ஸ்லிம் லீக் கட்
சிைய இந்
தியாவின்
இரண்டாவ பலம் ெபா ந்திய கட்சியாக
வார்த்ெத த்தார்.
இ வண்ணத் ப் ச்சி விைளைவ
(butterfly effect) விளக்குகின்ற இரண்
டாவ நிகழ்வாகும். ஜின்னாஹ்வின்
சீற்றத்ைதத் ண் ம் வைகயில் ேந
அவ்வாறான க த்ெதான்ைற ன்ைவக்
கா ேபாயி ப்பின் ஜின்னாஹ் லண்
டனிேலேய இ ந்தி ப்பார்; ஸ்லிம்
லீக் கட்சி பலம் ெபா ந்திய கட்சியாக
ேதாற்றம் ெபற்றி க்கா ; பாகிஸ்தான்
எ ம் தனிநா உ வாகியி க்க மாட்
டா .
இந் டாக்டரின் ெதாழில் தர்ம ம்
பாகிஸ்தான் நாட்டின் ேதாற்ற ம்
இந்தியாவின் சுதந்திர ம் பாகிஸ்தா
னிய தனிநாட் உ வாக்கத்திற்கு ஒ
வ டத்திற்கு ன்னதாக ஜின்னாஹ்வின்
தனிப்பட்ட ைவத்தியர் டாக்டர் பேடல்,
ஜின்னாஹ்வின் எக்ஸ்ேர அறிக்ைகயில்,
பாகிஸ்தான் எ ம் தனி நாட் உ வாக்
கத்ைதேய இல்லாமல் ெசய்தி க்கக்
கூடிய ஒன்ைறக் கண்டறிந்தார்.
ஜின்னாஹ்வினால் ஏற்ப த்தப்பட்ட
இந்திய அரசியல் வரலாற் மாற்றங்கைள
இல்லாமற் ெசய்தி க்கக் கூடியவாறான
உயிர்ெகால்லி ேநாயின் அறிகுறிகைள
ஜின்னாஹ்வின் ம த் வ அறிக்ைகயில்
டாக்டர் பேடல் கண்டறிந்தார்.

ஜின்னாஹ் காச ேநாயினால் பாதிக்
கப்பட் வந் ள்ளைம ெதரிய வந்த .
அதிகபட்சமாக இரண் அல்ல
ன்
வ டங்கேள உயிர்வாழ டி ம் என
ெதரிவிக்கப்பட்ட . தன மரணத்திற்கு
ன்னதாக வரலாற் மாற்றத்ைத ஏற்ப
த் வைத உ திெசய் ம் ெபா ட் ,
இந்தியாவின் சுதந்திரம் மற் ம் பாகிஸ்
தானிய தனிநா ெதாடர்பில் ரிதமாக
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள் மா
பிரித்தானியாைவ வலி
த்தினார்.
பாகிஸ்தானிய தனி நா உ வாக்கம்
ெதாடர்பான சரித்திர மாற்றத்ைத உ திப்
ப த் ம் வைகயில், ஜின்னாஹ்விற்கு
காச ேநாய் ஏற்பட்டி ந்த விடயம் அவ
க்கும் அவர டாக்ட க்கும் இைடயில்
இரகசியமாகேவ ேபணப்பட் வந்த .
இ ேவ வண்ணத் ப் ச்சி விைள
விைன (butterfly effect) விளக்கும் ன்
றாவ நிகழ்வாகும். குறித்த எக்ஸ்ேர
அறிக்ைக லம் ஜின்னாஹ்விற்கு காச
ேநாய் இ ப்பைதக் கண் ெகாண்ட ம த்
வர் இந் மதத்ைதச் சார்ந்தவராக இ ப்
பி ம் அவர் அ குறித் ெவளியில்
வாய் திறக்கவில்ைல.
ஜின்னாஹ் காச ேநாயினால் பீடிக்கப்
பட் ள்ளார் என்ப ம் ஓரி வ டங்க
க்குள் மரணித் வி வார் என்ப ம்
ெவளிேய பரவியி க்குமாயின், அ
இந்தியாவின் பிரிவிைனைய த த்
பாகிஸ்தான் எ ம் தனிநா உ வாகா
ேபாயி க்க வழிவகுத்தி க்கும்.
எனி ம், இந் மதத்ைதச் சார்ந்த
ஜின்னாஹ்வின் ைவத்தியர் ெதாழில்
தர்மத்ைத ேப வதில் தவறிவிட
வில்ைல. ஜின்னாஹ்வின் ேநாய் பற்றிய
விவகாரம் ெவளியில் கசிந்தி ந்தால்
காந்தி ம் பிரித்தானிய அரசும் இந்தியா
விலி ந்
ஸ்லிம்க க்கு தனிநாடாக
பாகிஸ்தாைன பிரித் வழங்கும் நடவ
டிக்ைககைள தாமதப்ப த்தி இ க்கக்
கூ ம். ஜின்னாஹ்வின் மைறவின்
பின்னர் அதைனத் தட்டிக்கழித்திட
தீர்மானித்தி க்க ம் கூ ம்.
Gladiator திைரப்படத்தில் Maximus
எ ம் பிரதான கதாப்பாத்திரம் ஓரிடத்தில்
“நாம் வாழ்வில் ெசய் ம் அற்ப விட
யத்தின் பிரதிபலிப் ம் விைள க ம்
டி காலம் வைர
வ ம் ெதாடர்ந்
ெகாண்ேட இ க்கும்” என கூறியி ப்பார்.
இன் நாம் அன்றாடம் ெசய்கின்ற அற்ப
ெசயற்பா கள் உலகின் எல்ைலயற்ற
எதிர்காலத்தில் எவ்வைகயான பிரதிப
லிப் க்கைள, தாக்கங்கைள ஏற்ப த் ம்
என்ப பற்றி நாம் அறிய மாட்ேடாம்.
தான் மீன்பிடித் ெதாழிலில் ஈ ப வ ,
ற்றாண் களின் பின்னர் மில்லியன்
கணக்கான மக்களின் தைலவிதிைய மாற்
றியைமப்பதற்கு வழிவகுக்கும் என ஜின்
னாஹ்வின் பாட்டனார் சற் ம் நிைனத் ப்
பார்த்தி க்க மாட்டார்.
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ேஹாட்டலில் தங்கியி ந்தார்
என்ற விமர்சனத்திற்கு உள்
ளான ேபா , அ பற்றி அவர்
பாரா மன்றத்தின் எதிர்க்கட்சி
எம். பீக்க க்கு கிண்டலாக
பதிலளித்தார் “ெவளிநாட்
அைமச்சர் என்ற வைகயில் நான்
ெவளிநா க க்குப் பயணம்
ெசய் ம் ேபா நான் எங்ேக
தங்க ேவண் ம் என் ெசால்கி
றீர்கள்? “ ேதாைசக் கைடயிலா?”
என் அவர் ேகட்டார்.
அ மற்ெறா வைகயில்,
ஹல்ஸ்ேடாபில் உள்ள அம்பால்
கஃேப அல்ல பம்பலபிட்
டியவில் உள்ள சரஸ்வதி
ெலாட்ஜில் ஓர் அைறயாகேவா
அல்ல நிவ்ேயாக்கின் ெலக்
சின்டன் அவனி வி ள்ள சரவ
னபவன் ஆகேவா க த டி ம்.
ஹமீத் தன வழக்கமான தங்
குமிடமாக ஒன்றில் நிவ்ேயாக்
ஹயட் ரீஜன்சி , இன்டர்ேநஷனல்
பார்க்ேல, த ேவால்ேடாஃப்
அஸ்ேடாரியா அல்ல பலஸ்
ேஹாட்டைலேய ேதர்ந்
ெத ப்பார். ஐக்கிய நாட்
அமர் க க்கு வ ைக த ம்
ஏைனய ெவளிநாட் அைமச்
சர்களின் பாணியிேலேய
அவ ம் நடந் ெகாண்டார்.
அதிகமாக உலகத்ைத வலம்
வ பவர் என்ற வைகயில்
அவர் இைடக்கிைடேய
ெவளிநாட் விமானங்க
க்கு மா வதற்கு மட் ேம

பல பிரி கள் காணப்பட்ட
ைம ம் குறிப்பிடத்தக்க . (1979
–1989)
அவர் தீர்ப்பளிக்கும் சந்தர்ப்
பங்களில் ெபா ச் சைப அமர்
களில் ேபா ஹமீதின் ெந ங்
கிய ஆேலாசகர்களில் சிறந்த
இ ெதாழில் இராஜதந்திரிக
ளான ஜயந்த தனபால, நிஹால்
ெராட்றிேகா ம், அவர்கேளா
இலங்ைகக்கான கனடாவின்
உயர்ஸ்தானிக ம் பின்னர்
ஐக்கிய அெமரிக்காவின்
வ மான ஏனஸ்ட் ெகாரியா ம்
அங்கி ந்தனர்.
ஏனஸ்ட் என்பவர் ஹமீத்
ெவளிநாட்டைமச்சராக நியமனம்
ெபற ன்னி ந்ேத அவர
நீண்டகால நண்பனாக இ ந்தார்.
அத்ேதா மர ெநறி ைறக
க்கு அப்பால் ெசன் அவரின்
தற்ெபயரான "ஷாஹ−ல்"
என் அவைர அைழக்கும் ஒேர

அல்ல ஒ ெபா க் ெகாள்ைக
அறிக்ைகெயான்றில் அதற்கான
ெபா ைள ம் ஆழத்ைத ம்
ெபறக்கூடிய க்கியமான உசாத்
ைண ஒன்ைறேயா ல்லிய
மாகப் ெபறக் கூடியதாக இ ந்
த .
இலங்ைக இந்திய உறவான
இலங்ைகயின் ெவளிநாட் க்
ெகாள்ைகயின் ஒ இன்றியைம
யாத கூ என்பதில் அவரின்
சகாக்க க்கு இல்லாத உ தி
அவ க்கு இ ந்த என
ஏனஸ்ட’ குறிப்பிட்டார்.
இன் ெமா விடயத்ைத ம்
க்கியமாக கூற ேவண் ம். அ
ஒ தனிப்பட்ட விடயமாகும்.
அவர் பரந்த விளக்கங்க டன்
கூடிய ஒ சிறந்த ேபச்சாளர்.
நம்மில் ெப ம்பாலாேனார்
தயாராக இல்லாத ஒ சிக்கலான
பிரச்சிைன ெதாடர்பாக இடம்
ெப ம் விவாதங்களில் கூட


ெயா இலங்ைகத்
வரா
க ம் அவர் காணப்பட்டார்.
ஏனஸ்ட் ஒ
ைற என்
னிடம் இவ்வா கூறினார்
“ ஷாஹ−ல் அவர வாழ்க்
ைகயில் நிைறய சவால்கைளச்
சந்தித் ள்ளார். அதில் ஒன்
அவர் ேதாற்றத்தில் உயரம்
குைறவாக இ ந்த . ஆனால்
அவ க்கு மிகப் ெப ம் சவா

சர்ச்ைசையத் தீர்க்க உத ம்
வைகயில் டிய கத க க்குப்
பின்னால் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்
தியதால் அன்ைறய ெபா ச்
சைப அமர் நான்கு மணித்தி
யாலங்க க்கு ேமல் ெதாடர்ந்
த )
ேம ம் மற்ெறா சர்ச்ைச
யாக எகிப் 1978 இல் இஸ்
ரேவ டன் ேகம்ப் ேடவிட்
ஒப்பந்தத்தில் ைகெய த்திட்
டதால் அ அணிேசரா நா க
ளிலி ந் ெவளிேயற்றப்பட
ேவண் மா? ெதன்னாபிரிக்
காவின் மக்ெரப் பிராந்தியத்தின்
ேமற்கு சஹாராவின் சர்ச்ைசக்
குரிய பிரேதசம் ெதடர்பாக ம்
அப்கானிஸ்தானின் ேசாவியத்
பைடெய ப்பினால் ஏற்பட்ட
பிள கள் ேபான்ற பல பிரச்சி
ைனக க்குத் தீர் காண்பதில்
ஹமீத் தைலைம வகித்த அேத
சமயம் இந்த சர்ச்ைசகள் ெதாடர்
பாக அணிேசரா நா களிைடேய
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க்கியமாக அவர்
ஆங்கிலம், சிங்களம்
மற் ம் தமிழ் ஆகிய
ம்ெமாழிகளி ம்
ேதர்ச்சி ைடயவராக இ ந்தார்.
இ அவர சகாக்களிைடேய அவக்கு சிறப்பான
இடத்ைத ெபற் க்
ெகா த்த . அ த்த அவ க்கி ந்த
அற் தமான நிைனவாற்றலாகும்.

பகுதியில் ஹமீத் ஒ நீதிமன்
றத்ைத ைவத்தி ப்பைதப்
ேபாலேவ காட்சியளித்த .
அவர் சு ட் ப் பிடிப்பைத
பழக்கமாக ெகாண்டி ந்தார்.
ஆனா ம் அைவ 1979 ஆம்
ஆண் அணிேசரா அைமப்பின்
தைலைமத் வத்ைத இலங்ைக
பிெடல் கஸ்ேராவிடம் ைகய
ளிக்க ன் அடிக்கடி அவர்
ெசன் வ ம் கி பாவின் தைல
நகரமான ஹவானாவில் இ ந்
ெபற் க் ெகாண்ட மிகச் சிறந்த
தர ைடய சு ட் வைககளாக
இ ந்தன.
பாரா மன்றத் க்குள், நம்ப
கமற்ற லலித் அத் லத் தலி
மற் ம் காமினி திசாநாயக்கா
ேபான்றவர்கேளா அணிேசரா
ைமைய வழிநடத் வ அவ
க்கு ெப ம் தைலயிடியாக
இ ந்த . ேஜ.ஆ ம் அவ்வா
றான ஒ வராகேவ இ ந்தார்.
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வழைமயாக 150 க்கும்
அதிகமான ேதசியத் தைலவர்
க ம் அரசாங்க தைலவர்க ம்
உள்ளிட்ட உலகத் தைலவர்கள்
பங்கு பற் ம் ெசப்டம்பர்
மாதத்தில் நைடெப ம் ஐக்கிய
நா களின் வ டாந்த ெபா ச்
சைப அமர் க க்கு இலங்
ைகயில் இ ந் கணிசமான
எண்ணிக்ைகயிலான ெவளி
நாட் அைமச்சர்கள் கலந்
ெகாண் ள்ளனர்.
இத்தைகய ஒ அமர்வின்
ேபா இலங்ைகயின் ெவளி
நாட் அைமச்சர் ஏ.சீ.ஸ்.
ஹமீ க்கு மறக்க டியாத
ஓர் சம்பவம் நிகழ்ந்த . ஒ
ைற இலண்டைனச் ேசர்ந்த
ஈழ ஆர்வல ம் வழக்கறிஞ
மான கி ஷ்ணா ைவகுண்ட
வாசன் என்பவர் ைழவா
யிைலத் தகர்த் க் ெகாண்
இரகசியமாக ஐக்கிய நா களின்
சைபக்குள் உள் ைழந்
ஹமீைத மீறி ெபா மாநாட்
அரங்கத்தின் ேமைடக்குச்
ெசல்ல ற்பட்டேதா , சிறி
ேநரத்தில் ேபச்சாளரின் இடத்
ைத ம் பற்றிக் ெகண்டார்.
ஐக்கிய நா கள் சைப வர
லற்றில் இ ஓர் அரிய நிகழ்
வாகேவ இ ந்த . அந்நபர்,
இலங்ைக அரசு வட இலங்
ைகயில் தனித் தாயகத் க்காக
ேபாராடிய தமிழ க்கு எதிராக
இனப்ப ெகாைல ெசய்ததாக
குற்றம் சாட்டி அரசாங்கத் க்கு
எதிராக வைசமாரி ெபாழிந்
தேதா அரசாங்கம் ேபார்க்
குற்றங்கைளச் ெசய்ததற்காக ம்
குற்றம் சுமத்தினார்.
அப்ேபா , அந்த நபர் அ ம
தியின்றி ஊ
வி ள்ளார் என்
பைத உணர்ந்த சைபத் தைலவர்
ைமக்ைகத் ண்டித் அவைர
மண்டபத்திலி ந் உடேன
ெவளிேயற் மா பா காப்
அதிகாரிக க்கு கட்டைள
யிட்டார். அத்ேதா அந்நப க்கு
சைப வளாகத்தில் ைழவ
தற்கும் தைட விதித்தார்.
பின்னர் ஹமீத் தன உைரைய
நிகழ்த்த ேமைடைய ேநாக்கி
நடந்த ேபா சைப மண்டபத்
க்குள் ெப ம் அைமதி நிலவி
ய .
அப்ெபா
இலங்ைகக்கான
க்கு வின் ஒ அங்கத்தவர்
என்ற வைகயில் நான் ஹமீ க்கு
பின் ஆசனத்தில் அமர்ந்தி
ந்ேதன். இலகுவில் எவரா ம்
மடக்கி விட டியாத ஹமீத்
க்கு வின் எந்தெவா
அங்கத்தவர ம் ண் தல் இல்
லாமேலேய நைகச்சுைவேயா
தன உைரைய ஆரம்பித்தார்.
அவர், "மதிப்பிற்குரிய தைலவர்
அவர்கேள எனக்கு ந்ைதய
ேபச்சாளர் தன உைரைய
சு க்கமாக டித் க் ெகாண்
டைமக்கு நான் தலில்
ன்னாள்
அவ க்கு நன்றி கூ
கிேறன்" என்
விவகார மீத்
ளி
வ
ெ
உைரைய
சிஎஸ் ஹகள்
ஏ
ஆரம்பித்த
ர்
ச
ச்
அைம
ேபா அ ,
வ டங்
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2
சைபயில்
மைறந் ாவைதயிட்
நிகழ்த்தப்
ர்த்திய
பட்ட நீண்ட
ரமாகிற
சு
ர
பி
ர
ை
உைரகளால்
இக்கட்
சலிப்பைடந்தி
ந்த சைபயினைர
சிரிப்பின் உச்சத் க்ேக
ெகாண் ெசன்ற . இவ்வா
ெகா ம்பில் தங்கியி ந்தார்.
அன் அங்கு ஊ
விய நபர்
ஹமீைதப் ெபா த்தளவில்
மீதான சைபயின் கவனத்ைத
அவர் ஒ மறக்க டியாத
ெவளிநாட் அைமச்சர் தன்
கதாபாத்திரமாகேவ இ ந்தார்.
பக்கம் ஈர்த் க் ெகாண்டார்.
1977 இலி ந் ெவளிநாட்ட
இவ்வாறான ஹமீதின்
ைமச்சர்
என்ற வைகயில் அவர
நைகச்சுைவ உணர் ஐக்கிய
பதவி காலத்தின் ஒவ்ெவா
நா கள் சைப எல்ைலக க்கும்
ெநாடிைய ம் மிக ம் ரசித் க்
அப்பால் ெசன்ற . ஒ
ைற
கடத்தினார். ேஜ. ஆர். ஜயவர்
நி ேயார்க்கில் நடந்த ஐக்கிய
தனா அவர்கள் ஐக்கிய நா கள்
நா கள் ெபா ச்சைபக் கூட்
சைபயில் உைரயாற்றேவா அந்த
டத்தில் பங்ேகற்க ெசன்ற ேபா
வளாகத்திற்கு வ ைக தரேவா
அவர் ஐந் நட்சத்திர ெசாகுசு

இல்ைல என்பதால் (1983 ஏப்
ரலில் ெவாஷிங்டன் டீ.சீ க்கு
இராஜாங்கப் பயணத்ைத ேமற்
ெகாண் ேவால்ேடாப் அஸ்ேட
ரியாவில் தங்கியி ந்த ேபா
கூட ) அவரால் அவ்வா இ க்க
டிந்த . ேஜ.ஆர் அவ்வா
ஐக்கிய நா களின் சைபகைள
தவிர்த்ததற்கான காரணங்க ம்
மர்மமாகேவ இ ந்தன.
1976– 1979 ஆண் க் காலப்
பகுதியில் இலங்ைக அணிேசரா
நா களின் அைமப் க்குத்
தைலைம தாங்கிய , 1970
களின் ந ப்பகுதியில் காணப்
பட்ட சில சர்வேதச பிரச்சிைனக
க்குத் தைலைம தாங்க ஹமீத்
ெதாடர்ந் ம் அைழக்கப்பட்டார்.
குறிப்பாக இதில், இ கம்ேபா
டிய பிரி கள் ஐக்கிய நா களின்
இ க்ைகக்கு உரிைம ேகாரி
ய . (ஐக்கிய நா களின் சட்ட
ஆேலாசகர்களின் ஆதர டன்
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என்றா ம் அத்த ணங்கைள
ஹமீத் அவ க்ேக ரிய ெபா
ைமயா ம் விடா யற்சியா ம்
பின்னைடயாமல் ெதாடர்ச்சி
யாகக் ெகாண் நடத்தினார்.
ெவளிநாட்டைமச்சர் என்ற
வைகயில் அவர் அைடந்த
மகிழ்ச்சியான த ணம் தான்,
ஹவானா உச்சி மாநாட்டின்
ேபா ேஜ.ஆர் ஜயவர்தன
அவர்கள் பிடல் கஸ்ட்ேராவிடம்
"ஹமீதின் யற்சியால் தான்

ெவளிநாட்டைமச்சர் என்ற வைகயில்
அவர் அைடந்த மகிழ்ச்சியான
த ணம் தான், ஹவானா உச்சி
மாநாட்டின் ேபா ேஜ.ஆர் ஜயவர்தன அவர்கள் பிடல் கஸ்ட்ேராவிடம்
"ஹமீதின் யற்சியால் தான் மாசற்ற
விதத்தி ம் ம க்க டியாதவா ம்
இலங்ைக அரசுக்கு கி பாவிடம்
அணிேசராைமயின் தைலைமத் வத்ைத ஒப்பைடக்க டிந்த " என்
கூறிய த ணமாகும்.

லாக இ ந்த இலங்ைக அர
சாங்கத்தின் ெவளிநாட் விவ
காரங்கைள நிர்வகிப்பதாகும்.
என நிைன க்ெகட்டிய வைர
பிரதமர் மற் ம் ஜனாதிபதியின்
ேநரடித் தைலயீ கள் இல்லாமல்
நிர்வாகத்திைன ெகாண் நடாத்
திய தல் ெவளிநாட்டைமச்ச
ராக அவர் இ ந்தார். தலில்
பா காப் மற் ம் ெவளிநாட்
அ வல்கள் இரண் ம் ஒேர
நிர்வாகத்தின் கீழ் ஒன்றிைணக்
கப்பட்டி ந்தன.
ஜனாதிபதி ஜயவர்தனா அவர்
களால் அப் பணிகைள சமாளிக்க
டியாத நிைலயில் ெகா ம்பின்
ெவளி ற க் ெகாள்ைக
வகுத்தல் ெதாடர்பான பணிகள்
அைனத் ம் தரமிறக்கப்பட்ட
தாக பரவலான க த் நிலவி
ய . ஆனால்“ ஷாஹ−ல் அைவ
அைனத் ம் தவறானைவ “ என
நி பித்தார் என ஏனஸ்ட் குறிப்
பிட்டார்.
ஐக்கிய நா களின் பிரதிநி
திகளின் ஓய்வைறயில் ஒ

மாசற்ற விதத்தி ம் ம க்க டி
யாதவா ம் இலங்ைக அரசுக்கு
கி பாவிடம் அணிேசராைமயின்
தைலைமத் வத்ைத ஒப்ப
ைடக்க டிந்த " என் கூறிய
த ணமாகும்.
இ ஹமீத் அவர்கள் ெவளி
ற அைமச்சர் பதவிைய நீண்ட
நாட்க க்கு வகிக்க டியாமல்
ேபாகும் என் அவர ெசாந்த
கட்சிக்குள்ேளேய காணப்பட்ட
கங்க க்கு ற் ப் ள்ளி
ைவப்பதாக அைமந்த . “
உண்ைம என்னெவன்றால் ஒ
சிலர் அறிந்தி ந்த ேபாலேவ
ஹமீ க்கு சர்வேதச உற களில்
ஓர் சிறப்பான ரிந் ணர்
இ ப்பதாக ேஜ.ஆர். ஜயவர்த்த
னா ம் உணர்ந்தி ந்தார். அவ
டன் பணி ரி ம் வாய்ப்ைபப்
ெபற்றி ந்தவர்க ம் இைதப்
ரிந் ெகாண்டி ந்தனர். அவ
ரிடம் சில தவ கள் இ ந்தன.
தவ கள் யாரிடம் தான் இல்ைல”
என் ஏனஸ்ட் கூறினார்.
“அவர் எம்மத்தியில் இப்ேபா
இன்ைமயால் அவைர இப்ேபா
விமர்சிப்பவர்கேளா நா ம்
ஒ வனாக ேசர்ந் ெகாள்ள
வி ம்பவில்ைல. மாறாக அவ
டன் பணியாற்றிய எங்கள ம்,
அவர ேவைலகளில் கவனம்
ெச த்திய ஏைனேயாரின ம்
பார்ைவயில் அவர் பல ைற
களில் சிறந் விளங்கினார் என்
பைதேய நிைன ட்ட வி ம்
கிேறன்“
க்கியமாக அவர் ஆங்கிலம்,
சிங்களம் மற் ம் தமிழ் ஆகிய
ம்ெமாழிகளி ம் ேதர்ச்சி
ைடயவராக இ ந்தார். இ அவ
ர சகாக்களிைடேய அவ க்கு
சிறப்பான இடத்ைத ெபற் க்
ெகா த்த . அ த்த அவ க்
கி ந்த அற் தமான நிைனவாற்
றலாகும்.
க்கியமாக ஆவண வைர
ஒன் க்கான அமர்வின் ேபா
சரியான த ணத்தில் இைடந
வில் கூட அ ெதாடர்பாக
அவர் மனதிலி க்கும் ஒ வார்த்
ைதையேயா ெசாற்ெறாடைரேயா

தைலயிட் சிறப்பாக விவாதிக்க
அவரால் டி ம். “ இேதா நான்
காத்தி ந்த தளர்வான பந் “
என் அவர் தனக்குத் தாேன
கூறிக் ெகாள்வார் என ஏனஸ்ட’
குறிப்பிட்டார்.
நைகச்சுைவ கலந்த சுய
விமர்சனத்ைத வி ம் ம் ஹமீத்
தன்ைன தாக்கி வைரயப்பட்ட
ேகலிச்சித்திரங்களின் ெதாகுப்
ெபான்ைற ெவளியிட நிதி தவி
அளித்தார். அதில், ஒ ெபரிய
ேகாளத்திற்கு ன்னால் உட்
கார்ந்தவா “ ேதடிப் பார்ப்ேபாம்,
ேவ எந்ெதந்த நா க க்கு
நான் இன் ம் விஜயம் ெசய்ய
வில்ைல என் “ என்ற வாசகத்
ேதா அைமந்த குறித்த ஒ
ேகலிச்சித்திரத்ைத அவர் ெவகு
வாக வி ம்பினார்.
அத்ேதா அவர
தெல
த் க்களான ACS என்ப ஆங்
கிலத்தில் “எல்லா நா கைள ம்
பார்த் விட்ேடன்” (All Countries
Seen) என்பதாகேவ உச்சரிக்
கப்பட்ட .
அத்ேதா அவர் வி ம்பிய மற்
ெமா ேகலிச்சித்திரம் தான்,
1978 இல் மிக ம் ேசார்வைடந்த
நிைலயில் கட் நாயக்கா விமா
னநிைலயத் க்கு வந்த ஹமீத்
ஒ வழிப்ேபாக்கனிடம் மிக ம்
அப்பாவித்தனமாக இவ்வா
ேகட்கிறார் .
“அன்பானவேர , ஹாரிஸ்பத்
ைவக்கு ேபாகும் வழிைய காட்ட
டி மா?"
அவர ெசாந்த ஊரான
அக்குரைண அைமந்தி
ந்த அவ ைடய ேதர்தல்
ெதாகுதி ெப ம்பான்ைம
சிங்கள ெபௗத்தர்கைளக்
ெகாண்ட ஒ ெதாகுதியாகும்.
பாரா மன்றத்திற்கு நீண்ட
காலமாக அவர் ெதாடர்ந் ம்
மக்களால் ேதர்ந்ெத க்கப்
பட்டி ப்பைதப் பார்த்தால்
அ அவர வாக்காளரிைடேய
அவ க்கி ந்த அரசியல்
ரீதியான உற க்கு கிைடத்த
நன்மதிப்பாகேவ ெகாள்ள
ேவண் ம்.
இக் ேகலிச்சித்திரங்கள் 1970
களில் இலங்ைகயின் கழ்ெபற்ற
டப்ளி . ஆர். விேஜேசாம ,
ஜிப்ரி
ஸ், மார்க் ேகரியன்,
அமிதா அேபேசகர உள்ளிட்ட
மற் ம் சில கைலஞர்களின்
ேகலிச் சித்திரங்களில் இ ந்
ெபறப்பட்டைவயாகும்.
தன்ைனத் தாேன பார்த் சிரிக்கக்
கூடிய தன்ைம என்ப ஒ
ெப ம் அ ட்ெகாைடயாகும்
என் “ "தி .ெவளிநாட்
அைமச்சர்” (Mr Foreign
Minister) என்ற
க்கான
அறி க உைரயில் விேஜேசாம
அவர்கள் குறிப்பிட்டி ந்தார்.
அவர் சிரித்தார் எனி ம் அ
கூட அவ க்கு மைற க
நன்ைமயாகேவ அைமந்த
என் நான் நம் கிேறன்.
ஓஸ்கார் ைவல்ட் என்பவர்
ஒ
ைற இரண் வைகயான
சித்திரவைத க்கிைடேயயான
ேவ பாட்ைட சுட்டிக்
காட்டினார். அ , உடல் வைத ம்
ஊடக வைத ம் ஆகும்.
எந்த ஒ அரசியல்வாதியிடம்
ேகட்டா ம் ெசால்வார்கள்
அவர் ெகா ம்பி ள்ள ெசய்தி
ஆசிரியர் அ வலகங்களி ம்
ெசய்திப் பீடங்களி
ள்ள
அதிகம் சித்திரவைத ெசய் ம்
அைறையேய ேதர்ந்ெத ப்பார்.

ேதசிய பா காப் (National Security)
எனக்கூறி வடக்கு, கிழக்கு மாகாண
மக்க ைடய இடங்கள் அரசாங்
கத்தின் லம் பறி தல் ெசய்யப்பட்
டன. அேதேபால் தற்ேபா ேதசிய,
ெசாத் பாரம்பரியம் (National Heritage,
Archaeology) என்ற ேபார்ைவயில்
ன் ேபால் மக்க ைடய காணிகள்
பறி தல் ெசய்யப்ப கின்றன. குறிப்
பாக ெதால்ெபா ள் திைணக்களம்
மற் ம் வனஜீவராசிகள் திைணக்களம்
ஆகிய அரச நி வனங்கள் சி பான்ைம
மக்களின் இடங்கைள ெபற் அவற்ைற
ெப ம்பான்ைமயின க்கு வழங்கு
கின்ற ஒ திட்டமாகேவ இதைன நான்
பார்க்கின்ேறன். மிக ம் மைற கமாக
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ஜனாதிபதி
ெசயலணியின் ெசயற்பா கள் பற்றி
அப்பிரேதச மக்க ம் எ
ம் அறியாத
வர்களாகேவ உள்ளார்கள்” என மாற்
க்ெகாள்ைகக க்கான மத்திய நிைல
யத்தின் சிேரஷ்ட ஆய்வாளர் பவானி

நிலப்பரப்ைப ம் மாற்றி இம்மாவட்
டத்ைத ெபௗத்த மயமாக்குவேத ஆகும்.
ெதால்ெபா ட்கள் பா காக்கப்பட
ேவண்டிய கட்டாயமான . ஆனால்
ெதால்ெபா ள் என்ற ேபார்ைவயில்
திைரமைற அரசியல் ேநாக்கங்கைள
நிைறேவற் வைத ஏற்க டியா .
இவற்ைற வி ர விக்ரமநாயக்க நடிக்
கின்ற ஒ திைரப்படமாகேவ நான்
பார்க்கின்ேறன்" எனக் கூறினார்.
1949இல் இலங்ைகயில் தலாவ
பல்ேநாக்கு அபிவி த்தி திட்டமான
கல்ேலாயா தல் கந்தளாய், மகாஓயா,
உட்பட 1977இல் உ வான ரித மகா
வலி திட்டம் வைரயில் மாறிமாறிவந்த
ஆட்சியாளர்களால் 24 சிங்கள குடிேயற்
றத்திட்டங்கள் கிழக்கில் அைமக்கப்பட்
ள்ளன. டி.எஸ் ேசனநாயக்க, ேஜ.ஆர்.
ஜயவர்த்தன, காமினி திஸாநாயக்க,
லலித் அத் லத் தலி என அன்ைறய
தைலவர்க ம் ஒ வ க்கு ஒ வர்
சைளத்தவர் இல்ைல என்ற வைகயில்

கைள
வ ம் இனிேமல் உங்களால்
அங்ேக ெசல்ல டியா எனக்
கூ வ ம் எந்த விதத்தில் நியாயம் ?
அேதேபால் தைல ைற தைல ைற
யாக விவசாயம் ெசய் வந்த மக்களின்
காணிகைள ெதால்ெபா ள் என்ற ேபார்
ைவயில் அபகரித் அவர்க ைடய
வாழ்வாதாரத்ைதேய நிைலகுைலயச்
ெசய்வதன் ேநாக்கம்தான் என்ன?
சட்டத்தரணி மற் ம் களனி பல்கைலக்
கழகத்தின் ெதால்லியல்
கைல
ஆய்வாளர் சு ன் ஜயவீர
“மர ரிைம காைமத் வம் என்ப
ெதால்ெபா ட் சிைத கள் கண் பிடிக்
கப்பட்ட ம் அங்கி ந் மக்கைள பல
வந்தமாக அகற்றி குறித்த காணிகைள
அரசின் கட் ப்பாட்டிற்குள் ெகாண்
வ வதல்ல. ஏெனன்றால் இலங்ைக
ராக ேம ெதால்ெபா ட் சிைத கள்
சிதறிக் காணப்ப கின்றன. உதாரண
மாக அ ராத ர னித நகரில் உள்ள
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இதிேல ஏைனய உ ப்பினர்களாக
ெதால்ெபா ளியல் சக்கரவர்த்தி எல்லா
வல ேமதானந்த ேதரர், பனா ேர தில
கவங்ஸ நாயக ேதரர், ெதால்ெபா ள்
திைணக்கள பணிப்பாளர் நாயகம்
கலாநிதி ெசனரத் பண்டார திஸாநாயக,
காணி ஆைணயாளர் நாயகம் சந்திரா
ேஹரத், நில அளைவயாளர் நாயகம்
ஏ.எல்.எஸ்.சீ. ெபேரரா, களணி பல்கைல
கழகத்தின் சிேரஷ்ட விரி ைரயாளர்
ேபராசிரியர் ராஜ்குமார் ேசாமேதவ, ேபரா
தைன பல்கைலக்கழகத்தின் ேபராசி
ரியர் கபில குணவர்தன, ேமல் மாகாண
சிேரஷ்ட பிரதிப் ெபாலிஸ் மா அதிபர்
ேதசபந் ெதன்னேகான், கிழக்கு
மாகாண காணி ஆைணயாளர் எச்.ஈ.எம்.
டபிள் .ஜீ திஸாநாயக மற் ம் ெதரண
ஊடக வைலயைமப்பின் தைலவர்
திலித் ஜயவீர ஆகிேயார் நியமிக்கப்பட்
ள்ளார்கள்.
கிழக்கு மாகாணத்திற்கு ெசாந்தமான
ெதால்ெபா ள் க்கியத் வம் வாய்ந்த
இடங்கைள அைடயாளம் கா தல்,
அவற்ைற பா காத்தல், மீளைமத்தல்,
காைமத் வம் ெசய்தல் மற் ம் இலங்
ைகயின் தனித் வத்ைத ேதசிய ரீதியா
க ம் சர்வேதச ரீதியாக ம் பிரபல்யப்
ப த்தல் ேபான்ற பல ெபா ப் க ம்
அச்ெசயலணிக்கு வழங்கப்பட் ள்ள .
எனி ம் குறித்த வர்த்தமானி அறி
விப்பின் லம் நி வப்பட்ட ஜனாதி
பதி ெசயலணி ெதாடர்பில் மிகப்ெபரிய
பிரச்சிைனகள் உள்ளன.
“ த்தம் நிலவிய காலகட்டங்களில்

ெபான்ேசகா கூறினார்.
இந்த ெசயலணியில் ெபௗத்த மதத்
தைலவர்கள் இ வர் மாத்திரேம உள்
ளனர். ஏைனய சகல உ ப்பினர்க ம்
சிங்கள ெபௗத்த மத பின் லத்ைத
சார்ந்தவர்கள். அத் டன் இந்த ெசயல
ணியின் தைலவர் இரா வ பயிற்சி
ெபற்ற பா காப் ெசயலாளர். அதாவ
தமிழ் ேபசக்கூடிய சி பான்ைம மக்கள்

பவானி
ெபான்ேசகா

சாணக்கியன்
இராசமாணிக்கம்

பரவலாக வா ம் கிழக்கு மாகாணத்தின்
ெதால்ெபா ள் பாரம்பரியங்கைள பா
காத்தல் மற் ம் சிவில் மக்களில் காணி
பற்றிய பிரச்சிைனகள் இவர்கள் ன்னி
ைலயிேலேய தீர்க்கப்பட ேவண் ம்.
சி பான்ைம பிரதிநிதித் வேமா ெபண்
களின் பிரதிநிதித் வேமா இதில்
இல்ைல.
இந்நிைலயில் கிழக்கு மாகாண
ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்
தினால் 375 பகுதிகள் வரலாற்
இடங்களாக அைடயாளப்ப த்
தப்பட் ள்ளன.
குறிப்பாக, தி ேகாணமைல
மாவட்டத்தில் 74 இடங்க ம்
மட்டக்களப் மாவட்டத்தில்
28 த்த விகாைரகள் உட்பட
55 இடங்க ம், அம்பாைற
மாவட்டத்தில் 246 இடங்க ம்
ெபௗத்த மத வரலாற் டன்
ெதாடர் ைடயைவயாக அைட
யாளப்ப த்தப்பட் ள்ளன.
ஆனால் இைவ அைனத் ேம
தமிழர்களின் ர்வீக பகுதிக
ளாகேவ உள்ளன. அதைனச்
சான் பக ம் வைகயில் மாவட்
டரீதியான பல உதாரணங்கள்
உள்ளன. குறிப்பாக குச்செவளி
பிரேதச ெசயலர் பிரி க்குட்
பட்ட கந்தசாமி மைல
கன்
ஆலயம், கன்னியா ெவந்நீ ற் ,
கிழக்கு மாகாணத்தில் இனங்காணப்பட் ள்ள
இலங்ைகத் ைற கத் வாரம்,
இடங்களின் ெபயர் பட்டியலின் ஒ பகுதி
லங்காபட்டின என ெபயர்
மாற்றம் ெசய்யப்பட் ள்ளேதா
குஞ்சிதபாத மைலயில் இ ந்த
பால
கன் ஆலயம் இடிக்கப்
பட் ெபௗத்த விகாைர கட்டப்
பட் ள்ளைம என்பவற்ைறக்
குறிப்பிடலாம்.
இ பற்றி மட்டக்களப்
மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்
பினர் சாணக்கியன் இராசமா
ணிக்கம் ெதரிவிக்ைகயில்,
"பிரித்தானியரிடம் இ ந்
இலங்ைகக்கு சுதந்திரம் கிைடத்
த
தல் வட, கிழக்கு மாகா
ணங்களில் தமிழ் ஸ்லிம்
மக்கள் ெசறிந் வாழ்கின்றைம
என்ப எம ஆட்சியாளர்க
க்கு ெப ம் தைலயிடியாகேவ
இ ந் வந் ள்ள . தற்ேபா
உ வாக்கப்பட் ள்ள ெதால்
ெபா ள் ெசயலணியின் ேநாக்கம்
கூட கிழக்கு மாகாணத்தில்
உள்ள இன விகிதாசாரத்ைத ம்
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காணிகள் என்ப அவற்றின் உரி
ைமயாளர்க ைடய வாழ்க்ைகயின் ஓர்
அங்கமாகும். அவர்க ைடய நிலத்தின்
உரிைம அவர்க ைடய அைடயாள
மாகும். அடிப்பைட மனித உரிைமயாக
ேநாக்கப்பட ேவண்டிய காணிகைள
மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வ கின்ற ஆட்
சியாளர்க ம் அரச அதிகாரிக ம்
மக்க க்கு வழங்குதல், மக்களிடம்
இ ந் ெபற் க் ெகாள் தல் அல்ல
மீள்குடியமர்த் தல் ேபான்ற ெசயற்பா
களின் ேபா மக்களின் உணர் க க்கு
மதிப்பளிக்கா ெவ மேன இலாபம்
ஈட்டக்கூடிய ஒ பண்டமாகேவ பார்க்
கின்றனர்.
இலங்ைகயின் எல்லா மாவட்டங்க
ளி ம் வாழ்கின்ற மக்கள் காணி சம்பந்
தப்பட்ட ஏேத ெமா பிரச்சிைனக்கு
கம் ெகா த் வ கின்றார்கள். இதற்
கான பிரதான காரணம், காணிகள் என்
ப மக்களின் வாழ்க்ைக டன், உணர்
க டன் எந்த அள பிைணந் ள்ள
என்பதைன மறந் ஆட்சியாளர்கள்
எ க்கின்ற தவறான தீர்மானங்கள்
மற் ம் டி கேள ஆகும்.
த்தத்திற்குப் பின்னர் வடக்கு
மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் இரா
வத்தினரால் ன்ென க்கப்பட்
வ கின்ற சுற் லா வி திகள் மற் ம்
பண்ைணகள் ேபான்ற வர்த்தகம் சார்ந்த
நடவடிக்ைககள் மக்க ைடய காணி
பற்றிய பிரச்சிைனகள் ெமன்ேம ம்
அதிகரித் ள்ள . இவ்வா மைற க
மாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இரா வ
மயமாக்கல் காரணமாக பல வழிகளி ம்
மக்கள் தம காணி உரிைமகைள
இழக்கும் நிைல ஏற்பட் ள்ள .
காணி ஆைணக்கு வின் 2019/2020
அறிக்ைகயின் படி தனிநபர்க க்குச்
ெசாந்தமான பிரேதசங்கைள ஆக்கி
ரமித் ள்ளதற்கு அப்பால் இரா வ
ஆக்கிரமிப்பான , மீன்பிடி, விலங்கு
ேவளாண்ைம ேபான்ற அம்மக்களின்
அடிப்பைட ெபா ளாதாரத்ைத ம்
அன்றாட வாழ்வாதாரத்ைத ம் பாதிப்ப
ைடயச் ெசய் ள்ள . குறிப்பாக தமிழ்
ேபசும் மக்க க்கு எதிரான தன்னிச்ைச
யாக எ க்கப்ப கின்ற டி கள் கார
ணமாக மக்கள் மிகுந்த அச்சத் க்கு மத்
தியிேலேய தம காணிகளிேல வாழ்ந்
வ கின்றனர். இரா வ அதிகாரிகளின்
கரங்களினால் உ வாக்கப்பட் ள்ள
பாகுபாட் டன் கூடிய பைக ணர்
மிகு நடவடிக்ைகக ம் தன்னிச்ைச
யான விதிகளின் திணிப் ம் அடக்கு
ைற மிக்கைவயாகேவ அம்மக்க க்கு
உள்ளெதன மக்கள் காணி ஆைணக்கு
வின் அறிக்ைக கூ கின்ற . ேம ம்
ல்ைலத்தீைவச் ேசர்ந்த ெபயர் குறிப்
பிட வி ம்பாத ெபண்ெணா வர் காணி
ஆைணக்கு வின் கள விஜயத்தின்
ேபா இவ்வா கூறி ள்ளார்.
“நாங்கள் பா காப்ைப உணர எமக்கு
இரா வம் ேதைவயில்ைல. ேதசிய

பா காப் என்ப இரா வம் பற்றி
ய அல்ல. அ எங்கைளப் பற்றிய .
இலவசமாக கல்வியிைனப் ெப வ .
எங்கள காணிகைள நாங்கேள ைவத்
தி ப்ப அதிேல ெபண்கள் வாழ்ந்
அவர்கள் நிைனத்த ேநரம் சுதந்திரமாக
நடமா வேத அ வாகும். அ தான்
ேதசிய பா காப் என்பைதக் குறிக்
கின்ற ”
2020 ஜூன் மாதம் இரண்டாம் திகதி
2178/17 ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்த
மானி அறிவிப் ஒன்றின் லம் கிழக்கு
மாகாணத்தின் ராதன ெதால்ெபா ள்
பாரம்பரியங்கைள நிர்வகிப்பதற்காக
“ஜனாதிபதி ெசயலணிைய" ஜனாதிபதி
ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ நி
கின்றார்.
இந்த ெசயலணியின் தைலவராக
பா காப் ெசயலாளர் கமல் குண
ரத்ன மற் ம் ெசயலாளராக பா காப்
அைமச்சின் சிேரஷ்ட உதவிச் ெசய
லாளர் டி.எம்.எஸ். திசாநாயக்க ஆகிேயார்
நியமிக்கப்பட் ள்ளார்கள். ேம ம்
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பல்ேவ வடிவங்களில் கிழக்கிலங்ைக
யிேல தம ஆக்கிரமிப் கைள ன்ென
த் ள்ளனர்.
த்தத்தின் ேபா ம், த்தம்
டிவைடந்த பின்ன ம் இரா வத்தி
னரால் காணி உரிைம பற்றிய பிரச்சி
ைனகள் உட்பட இன் ம் பல கஷ்டங்க
க்கு ேநரடியாக ம் மைற கமாக ம்

சு ன் ஜயவீர

ைதவிட பல மடங்கு ெதால்ெபா ட்கள்
அ ராத ர நகரி ம் அதைன சுற்றி ம்
உள்ளன. ஆதலால் அ ராத ர நகரில்
வாழ்கின்ற மக்களின் குடியி ப் கைள
அகற்றி அவற்ைற ெதால்ெபா ட்கள்
என அரசு ெபற் க் ெகாள்வெதன்ப
நைட ைறக்கு ெபா ந்தாதெதான் .
எனி ம் எவ்வித பிரச்சிைனக ம்
இன்றி பா காக்க டி மான இடங்கள்
ெதால்ெபா ள் திைணக்களத்தினால்

“Aj;jk; epytpa fhyfl;lq;fspy; Njrpa ghJfhg;G
(National Security) vdf;$wp tlf;F> fpof;F khfhz
kf;fSila ,lq;fs; murhq;fj;jpd; %yk; gwpKjy;
nra;ag;gl;ld. mNjNghy; jw;NghJ Njrpa> nrhj;J ghuk;gupak; (National Heritage,
Archaeology) vd;w Nghu;itapy; Kd;GNghy; kf;fSila fhzpfs; gwpKjy;
nra;ag;gLfpd;wd. Fwpg;ghf njhy;nghUs; jpizf;fsk; kw;Wk; td[Ptuhrpfs;
jpizf;fsk; Mfpa mur
epWtdq;fs; rpWghd;ik
kf;fspd; ,lq;fis ngw;W
mtw;iw ngUk;ghd;ikapdUf;F toq;Ffpd;w xU jpl;lkhfNt ,jid ehd; ghu;f;fpd;Nwd;. kpfTk; kiwKfkhf
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w [dhjpgjp nrayzpapd; nraw;ghLfs; gw;wp mg;gpuNjr
kf;fSk; vJTk; mwpahjtu;fshfNt cs;shu;fs;”

இம்மக்கள் கம்
ெகா த் வ கின்
றனர். எனேவ
கிழக்கு மாகாண
சி பான்ைம
ச கங்க க்கி
ைடேய எவ்வா
மீண் ம் இரா
வத்தினரால்
நம்பிக்ைகைய ம்
நல்லிணக்கத்
ைத ம் ஏற்ப த்த
டி ம்?
ெதால்ெபா ள்
என்பைத ஒ
ேதசத்தின் வர
லா அல்ல
அத்ேதசத்தின்
பண்ைடய மக்க
ைடய வாழ்க்ைக
ைறயின் ெவளிப்
பா எனலாம்.
இலங்ைக ரா
க ம் கண் பி
டிக்கப்ப கின்ற
மற் ம் கண் பி
டிக்கப்பட் ள்ள
சகல ெதால்ெபா
ட்களின ம்
உரிைம காணப்ப
வ இலங்ைக
மக்க க்கு ஆகும்.
அ இலங்ைக
வரலாற்றின் பிரதிபலிப்ேப யன்றி ஒ
குறிப்பிட்ட இனக்கு வின க்கு மாத்
திரம் ெசாந்தமான அல்ல.
அகழ்வாராய்ச்சிகளின் ேபா கண்
பிடிக்கப்ப கின்ற ராதன ெபௗத்த
சின்னங்கள் ேபான்ேற தமிழ் ேகாயில்
க ம் ஸ்லிம்களின் கல்லைறக ம்
கூட இலங்ைகயின் ெதால்ெபா ள்
அைடயாளங்களாகும். ஒ குறிப்பிட்ட
கு விற்கு மாத்திரம் ெதால்ெபா ள்
என்பைத ஒ ேபா ம் வைரய க்க
டியா . கிழக்கு மாகாணத்திற்காக
அைமக்கப்பட்ட ெதால்ெபா ள் ெசய
லணியான இலங்ைகக்கான ஒ
ெதால்ெபா ள் ெசயலணியாக இ ந்தி
ந்தால் அ ேவ விடயம். ஆனால்
இந்த ெசயலணி உ வாக்கப்பட்டி ப்
பேதா ேவ சில திட்டங்கைள நிைற
ேவற்றிக் ெகாள்வதற்காகும்.
இரண்டாயிரம் வாயிரம் வ டங்கள்
பைழைமயான ெதால்ெபா ள் சான்
கள் உள்ளன எனக்கூறி 100 வ டங்
களாக மக்கள் வழிபட் வந்த ேகாயில்

பா காக்கப்படாமல் இ ந்தால் அ
அவர்கள் ெசய்கின்ற குற்றமாகும்.
ஆகேவ ெதால்ெபா ள் திைணக்க
ளத்தின் மீ மக்க க்குள்ள ெவ ப்
மற் ம் அச்சத்திற்கான பிரதான
காரணம் அரசியல் தைலயீ கள் மற் ம்
தனிப்பட்ட இலாப ேநாக்கங்கள் கார
ணமாக ெதால்ெபா ள் திைணக்களம்
இதற்கு ன்னர் மக்க டன் நடந்
ெகாண்ட விதேம ஆகும்” என் குறிப்பி
கின்றார்.
மைலயக மக்க ைடய காணிப்பி
ரச்சிைன, வடகிழக்கு மக்க ைடய
மீள்குடிேயற்றப் பிரச்சிைன, கல்ேலாயா
மகாவலி ேபான்ற திட்டங்கள் லம்
மீள்குடிேயற்றப்பட்ட மக்க ைடய
பிரச்சிைன காணிகள் பிரித் வழங்கப்
ப ம் ேபா ெபண்கள் றக்கணிக்கப்ப
கின்றைம இ ேபான்ற பிரச்சிைனகள்
அைனத் க்கும் ல காரணம் இலங்ைக
யிேல காணி பற்றிய ேதசிய ெகாள்ைக
ெயான் இன்ைமேய ஆகும்.

ைபல் (நளீமி)

ேம ம் குைறஷிக் காபிர்கள நிைல
கைள நபியவர்க க்கு அறிவிக்கும் பணி
அஸ்மா பின்த் அ பக்கர் (றழி) அவர்க
க்கும் ஒப்பைடக்கப்பட்டி ந்த .
உமர் (றழி) அவர்கள் தன ஆட்சிக்
காலப்பிரிவில் ஒ குழந்ைத ெதாடர்பில்
தகவல்கைள ெபற் க் ெகாள்வதற்காக
ஒ ெபண்ைண உள பார்ப்பதற்கு
நியமித்தி ந்தார்கள் என வரலாற் ச்
சான் கள் காணப்ப கின்றன. ஆகேவ
குறிப்பிட்ட ஒ விடயத்தின் ெதளிைவப்
ெப வதற்காக உள பார்க்கலாம்
என்பைத ம் அதில் ெபண்கைள ம்
இைணத் க் ெகாள்ள டி ம் என்ப
ைத ம் நாம் அவதானிக்கலாம்.
இ ெதாடர்பாக நவீன கால அறி

மனிதர்கைள உள பார்ப்ப , அவர்க
ள தகவல்கைள ஆராய்வ என்பதைன
அங்கீகரிக்க டியா . மாறாக எவர்கள்
மீ உ தியான ஆதாரங்களின் அடிப்ப
ைடயில் சந்ேதகம் இ க்கிறேதா அவர்க
ள தகவல்கைள உள பார்க்க டி ம்,
அவர்கைள உள பார்க்க மனிதர்கைள
நியமிக்க டி ம்.
மாறாக உள பார்க்க டி ம் என்
பதற்காக தனி மனிதன உரிைமயில்
ைக ைவக்க டியா . உள பார்ப்ப
ெதாடர்பில் தீர்மானம் எ க்கும் அதிகாரம்
அரசாங்கத்திற்கும் பா காப் தரப்
பிற்கும் மாத்திரேம உள்ள . தனிமனிதன்
இந்த உள பார்க்கும் லனாய்
ைற
ேவைலயில் ஈ பட டியா . ஆகேவ



ஞரான ஸ−ப் அல்கர்ழாவி அவர்கள்
ெதரிவிக்கும் ேபா உள பார்க்கும்
லனாய்
ைற; ேவைல நாட்ைட
பா காப்பதற்கும் அதன உடைமகைள
ேசதப்ப த் வைத விட் ம் பா காக்
க ம் இத்தைகய பணியில் ஈ பட
அ மதி ண் என குறிப்பி கின்றார்.
நாட் க்கு தீங்கிைழக்க கூ ம் நாட்டின்
இரா வத்தின் இரகசியத்ைத, நாட்டின்
ெபா ளாதாரத் திட்டமிடல்கைள அறியக்
கூ ம் என க தப்ப ம் எதிரிகளிடேமா
அல்ல நாட் க்குள் இ க்கும் ஒ கு
வினடேமா உள பார்க்கும் லனாய்
ைற பணியில் மனிதர்கைள ஈ ப த்த
டி ம் என குறிப்பி கின்றார். இந்த
டிவான இஸ்லாமிய சட்டவாக்க
ைறயின் ஒ அங்கமாக க தப்ப
கின்ற மஸ்லஹா (ெபா நலன்) எ ம்
சட்ட அடிப்பைடயின் லம் ெபறப்பட்ட
தாகும்.
ஆகேவ ஒ வர் அல்ல ஒ கு நாட்
டிற்கு மற் ம் ேதசத்திற்கு தீங்கிைழக்கக்
கூ ம் என்ற ஒ அச்சம் இ க்கும்
ேநரத்தில் அவர்கைள உள பார்க்க
டி ம். மாறாக சாதாரண, நிரபராதி

அரசாங்க தரப் ஒ வர் மீ அல்ல
ஒ கு மீ எ ந்த உ தியான குற்
றச்சாட்டின் அடிப்பைடயில் அவர்கைள
உள பார்க்கும் லனாய்
ைற அவர்
கள நடவடிக்ைககள் மற் ம் ெசயற்
பா கள் அைனத்ைத ம் உள பார்க்க
டி ம். அதற்காக மைற க கமராக்கள்,
நவீன ெதாழில் ட்பங்கள் ேபான்ற
வற்ைற பயன்ப த்தி தகவல்கைள
ெபற் க் ெகாள்ள டி ம். இந்த உள
பார்க்கும் லனாய்
ைற பணியான
நாட்ைட ம் அதன் ெசாத் க்கைள ம்
பா காக்கும் அடிப்பைடயில் தான்
அைமய ேவண் ம். மாறாக ஒ
நபைர அல்ல ஒ கு ைவ குற்றம்
சுமத்த ேவண் ம் என்பதற்காக உள
பார்ப்பைத அங்கீகரிக்க டியா .
குறிப்பாக ஒ வர் இத்தைகய பணியில்
ஈ ப கின்ற ேபா தனிப்பட்ட சுய
இலாபத்திற்காக தகவல்கைள ெபற் க்
ெகாள்ள டியா . மாறாக நாட்ைட
பா காக்க ேவண் ம் என்பதற்காக
இந்த பணியில் ஈ பட டி ம் என்ப
ேமற்ெசான்ன விடயங்களி டாக நாம்
ரிந் ெகாள்ள டி ம்.
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அஷ்ெஷய்க் எம்.ஐ.எம்.

அ ப்பி ைவக்கும் ேபா கடிதம்
ஒன்ைற ெகா த் குறிப்பிட்ட இடத்ைத
அைட ம் வைரக்கும் கடிதத்ைத திறந்
பார்க்க ேவண்டாம் என ம் உத்தரவிட்
டார்கள். நபியவர்கள் ெசான்ன இடம்
வந்த ம் கடிதத்ைத திறந் பார்த்தார்கள்.
அதில் உம் டன் ேசர்ந் வ கின்ற
ஸஹாபாக்கைள உம் டன் நடக்கும் படி
நிர்ப்பந்திக்க ேவண்டாம். நஹ்லா என்ற

அல்ல அ கிைடக்குமா ? இ நடக்
குமா? பிரச்சிைனகள் தீ மா? ஏன் எனக்கு
மட் ம் அல்லாஹ் இவ்வள கஷ்டங்
கைள த கிறான்? ஏன் என
ஆக்கள்
க ல் ஆகுவேத இல்ைல, எனக்கு மட் ம்
தான் இவ்வள ேசாதைனகள் ேபான்ற
எண்ணங்கள் ஒ ேபா நம்மிடம் வந்
விடக்கூடா . ைஷத்தானின் ஊசலாட்டத்
தினால் இைவ எமக்குள்ேள வந் வி
வதற்கு நாம் ஒ ேபா ம் அ மதித்
விடக்கூடா . இவ்வாறான எதிர்மைற
சிந்தைன ஃமின்களின் அகராதியில்
ஒ ேபா ம் இ க்கேவ டியா .
அல்லாஹ்வின் மீதான நல்ெலண்ணம்
மிக உ தியாக ெவளிப்பட ேவண்டிய
சில சந்தர்ப்பங்கள் இ க்கின்றன. அந்த
சந்தர்ப்பங்களில் அல்லாஹ்வின் மீ
நல்ெலண்ணம் ெகாள்வேதா அவன்
மீ ள்ள எம நம்பிக்ைக சரியானதா
க ம் வ வானதாக ம் அைமயப்ெபற
ேவண் ம்.
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அல்லாஹ் இரக்க ைடயவன், அவன்
அன்பாளன், அடியார்களின் சிரமங்கைள
நீக்குபவன், அடியார்களின் பிரார்த்தைனக
க்கு பதிலளிப்பவன், அவர்கள தவ
கைள மன்னிப்பவன், அல்லாஹ்ைவ ஒ
சாண் அள அடியான் ெந ங்கினால்
அவைன ஒ
ழம் அள அல்லாஹ்
ெந ங்குகிறான். இந்தள க ைண ள்ள
ரஹ்மாைன அவன அடியார்கள் சரி
யாகப் ரிந் ெகாள்வ அவசியமாகும்,
அ ஒ கடைமயாகும். அல்லாஹ்ைவ
ைமயாக ஈமான் ெகாள்வ ேபான்ேற
அவன் மீ நல்ெலண்ணம் ெகாள்வ ம்
எம்மீ ள்ள நம்பிக்ைக சார்ந்த கடைம
யாகும். அதைன பின்வ ம் ஹதீஸ−ல்
குத்ஸி எமக்கு மிக ெதளிவாக உணர்த்
கிற .
அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்கள்
கூறினார்கள்: வல்லைம ம் மாண் ம்
மிக்க அல்லாஹ் கூ கின்றான்: என்ைனக்
குறித் என் அடியான் எப்படி நிைனக்
கிறாேனா அப்படிேய நான் அவனிடம்
நடந் ெகாள்ேவன். அவன் என்ைன
நிைன கூ ம்ேபா அவ டன் நான்
இ ப்ேபன். அவன் தன உள்ளத்தில்
என்ைன நிைன கூர்ந்தால், நா ம்
என உள்ளத்தில் அவைன நிைன
கூ ேவன். என்ைன ஓர் அைவேயார்
மத்தியில் அவன் நிைன கூர்ந்தால்,
அவர்கைளவிடச் சிறந்த ஓர் அைவேயா
ரிடம் அவைன நான் நிைன கூ ேவன்.
அவன் என்ைன ஒ சாண் அள ெந ங்
கினால், நான் ஒ
ழம் அள அவைன
ெந ங்குேவன். அவன் ஒ
ழம் அள
என்ைன ெந ங்கினால், (வலமாக ம்
இடமாக ம் விரிந்த) இ ைககளின்
நீட்டள அவைன நான் ெந ங்குேவன்.
என்ைன ேநாக்கி அவன் நடந் வந்தால்,
அவைன ேநாக்கி நான் ஓடிச்ெசல்ேவன்.
அறிவிப்பவர் : அ ஹ−ைரரா (ரழி) ல் :
ஸஹீஹ் ஸ்லிம் 5195.
"என்ைனக் குறித் என் அடியான்
எப்படி நிைனக்கிறாேனா அப்படிேய
நான் அவனிடம் நடந் ெகாள்ேவன்."
ேம ள்ள நபிெமாழியின் இந்த வாசகம்
அல்லாஹ்வின் மீ நாம் ெகாள்ள ேவண்
டிய நல்ெலண்ணம் பற்றி மிக அழகாக
விளக்குகின்ற . ஓர் அடியான் அல்
லாஹ்ைவ அன்பாளனாக, இரக்க ைடய
வனாக, பாவங்கைள மன்னிக்கக் கூடிய
வனாக, பிரார்த்தைனகைள அங்கீகரிக்கக்
கூடியவனாக நம்ப ேவண் ம். அவன
அ ளிலி ந் ஒ ேபா ம் நிராைச
அைடந் விடக்கூடா . ஏெனனில் அல்
லாஹ்வின் அ ளிலி ந் நிராைச அைட
வ இைறம ப்பாளர்களின் பண்பாகும்.
இைறவிசுவாசிகள் இைறவைனேய
சார்ந்தி ப்பார்கள், அவன அன்ைப ம்
அ ைள ம் எந்ேநர ம் ேவண்டிக்
ெகாண் ம் எதிர்பார்த் க் ெகாண் ம்
இ ப்பார்கள்.
அல்லாஹ்விடமி ந் எப்ெபா
ம்
நமக்கு சிறந்தேத கிைடக்கும், நல்லேத
நடக்கும் என் எண்ணிக்ெகாள்வேதா
எந்த சந்தர்ப்பத்தி ம் அந்த நம்பிக்
ைகைய பாழ்ப த் ம் விதமாக எம
எண்ணேமா ெசயல்கேளா மாறி விடக்கூ
டா .
இைத ேகட்டால் அல்லாஹ் த வானா?

பிரேதசம் வைரக்கும் உம் டன்
வ கின்றவர்கைள அைழத் ச்
ெசன் அங்கு குைறஷியர்கள
வியாபாரக் கு ைவ உள பார்த்
எமக்கு அறியத்தா ங்கள் என எ
தப்பட்டி ந்த .
நபியவர்கள காலத்தில் மட்
மல்லா கிலாபா றாஷிதா காலப்ப
குதியி ம் அதன் பின்னரான காலப்
பகுதியி ம் இத்தைகய உள
பார்க்கும் லனாய்
ைற ேவைல
இடம்ெபற் ள்ள . இத்தைகய
ேவைலயில் பணி ரிகின்றவர்கள்
ெவ மேன தகவல் திரட் வ
மட் மல்ல. மாறாக தற்காப் நடவ
டிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ள ம் இத்த

இЪலாǽய மாУЖக
˙வகாரЗகЦ Μ НΤ
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ைகய பணியில் ஈ ப கின்றனர். இந்த
நடவடிக்ைகயிைன நபியவர்கள் ஹிஜ்ரத்
ேமற்ெகாள் ம் ேபா ம் கூட ெசய்தி க்
கின்றார்கள் என்பைதப் பார்க்கலாம். தான்
நடந் ெசல் ம் தடயங்கைள அழித்
விட ம் மக்கா குைறஷியர்கள் எவ்வா
நடந் ெகாள்கிறார்கள் என்பைத உள
பார்ப்பதற்கும் ஆமிர் இப்
ைஹரா என்
பவைர நபியவர்கள் நியமித்தி ந்தார்கள்.

மஸ்ஊத் (ரழி) ல் : திர்மிதி 2326, அ
தா த் 1645, அஹ்மத் 3696, ஸஹீஹ−ல்
ஜாமிஃ 6566.
என ேதைவகைள என் ைடய
ரப்ைபத் தவிர ேவ எவரா ம் ர்த்தி
ெசய் தர டியா என்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்
ைக ம் அல்லாஹ்வின் மீதான நல்ெலண்
ண ம் உைடய ஒ வைர அல்லாஹ்
ஒ ேபா ம் ைகவிடமாட்டான் என்பதற்கு
இந்த நபி ெமாழி மிகப்ெப ம் சான்றாகும்.

op

இஸ்லாம் அைனத் விதமான விடயங்க
க்கும் வழிகாட் கின்ற மார்க்கம் என்ற
வைகயில் ஒவ்ெவா மனித க்கும்
உரிய தனிப்பட்ட விடயங்களில் மற்
ெறா மனிதன் உள் ைழவைத த க்கின்
ற . குறிப்பாக நபி (ஸல்) அவர்களின்
இ தி ஹஜ்ஜின் ேபா அறபா ைமதா
னத்தில் ைவத் ஆற்றிய உைரயின்
சாராம்சங்களில் ஒன் தான் ஒ மனிதன்
அ த்த மனிதன மானத்தில் மற் ம்
தனிப்பட்ட விவகாரங்களில் உள் ைழ
வ த க்கப்பட்டி க்கின்ற என்ப
தாகும்.
ஃமின்கேள! (சந்ேதகமான) பல எண்
ணங்களிலி ந் விலகிக் ெகாள் ங்கள்
ஏெனனில் நிச்சயமாக எண்ணங்களில்
சில பாவங்களாக இ க்கும் (பிறர் குைற
கைள) நீங்கள்
வித்
வி ஆராய்ந்
ெகாண்டிராதீர்கள் அன்றி ம், உங்களில்
சிலர் சிலைரப் பற்றிப் றம் ேபச
ேவண்டாம், உங்களில் எவராவ தம்
ைடய இறந்த சேகாதரனின் மாமிசத்ைதப்
சிக்க வி ம் வாரா? (இல்ைல!) அதைன
நீங்கள் ெவ ப்பீர்கள். இன் ம், நீங்கள்
அல்லாஹ்ைவ அஞ்சுங்கள். நிச்சயமாக
பாவத்திலி ந் மீள்வைத அல்லாஹ்
ஏற் க் ெகாள்பவன் மிக்க கி ைப ெசய்
பவன். (ஸூற ல் ஹ−ஜ−ராத் 12)
ஆகேவ ேம ள்ள அல்குர்ஆனிய வச
னத்தின் அடிப்பைடயில்
வி
வி
ஆராய்தல். ஒட் க் ேகட்டல், மற்ற மனித
ன தனிப்பட்ட விவகாரங்களில் கவனம்
ெச த் தல் என்ப த க்கப்பட்டி க்
கின்ற . காரணம் இஸ்லாம் எப்ேபா ம்
தனி மனிதன உரிைமகளி ம் அவன
ெகௗரவத்தி ம் கவனம் ெச த் கின்
ற . இ ந்த ேபாதி ம் இஸ்லாமிய வர
லாற்ைற உற் ேநாக்குகின்ற ேபா சில
நியாயங்களின் அடிப்பைடயில் உள
பார்த்தல் நடவடிக்ைககள் இடம்ெபற்றி
க்கின்றைத நாம் அவதானிக்க டி ம்.
குறிப்பாக ெபண்கள் கூட சில சந்தர்ப்
பங்களில் இத்தைகய உள பார்க்கும்
லனாய்
ைற ேவைலத்திட்டத்தில்
பங்களிப் ெசய்தி க்கிறார்கள் என்
பைதப் பார்க்கலாம்.
இத்தைகய ேவைலத்திட்டத்ைத நபி
யவர்கள் தன இரகசிய கு க்கைள
அ ப் வதில் பயன்ப த்தி இ க்கி
றார்கள். ஹிஜிர் 02ம் ஆண் நபி (ஸல்)
அவர்கள் அப் ல்லாஹ் இப் ஜஹ்ஷ்
(றழி) அவர்கைள ம் அவ டன் 12
ஸஹாபாக்கைள ம் குறிப்பிட்ட பிரேத
சத்ைத ேநாக்கி அ ப்பி ைவத்தார்கள்.
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இஸ்லாம்

Thursday 09, September 2021

1. சிரமங்கள், கஷ்டங்கள் ஏற்ப ம்
ேபா .
குைகயில் இ வரில் ஒ வராக இ ந்த

ேபா , (நம் தர்) தம் ேதாழரிடம், “கவ
ைலப்படாதீர்கள்; நிச்சயமாக அல்லாஹ்
நம் டன் இ க்கின்றான்” என்
கூறினார். அப்ேபா அவர் மீ அல்லாஹ்
தன் சாந்திைய இறக்கி ைவத்தான். (அல்
குர்ஆன் 9:40)
மிக ம் இக்கட்டான ஒ சூழலில் கூட
நபிகளார் தம ேதாழர் அ பக்ர் சித்தீக்
(ரழி) அவர்க க்கு அல்லாஹ்வின் மீதான
நல்ெலண்ணத்ைத மிக அழகாக கற்
பித் க் ெகா த் ள்ளார்கள்.
2. வ ைம, ெபா ளாதார ெந க்க
டிகள் ஏற்ப ம் ேவைள
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் : யாரா
வ ஒ வ க்கு (வாழ்வாதார) ெந க்கடி
ஏற்பட் அதற்கான தீர்ைவ மக்களிடம்
ேதடிச்ெசல்கிறாேரா அவ ைடய அந்த
ெந க்கடி தீர்த் ைவக்கப்படமாட்டா .
ேம ம் யாராவ ஒ வ க்கு (வாழ்
வாதார) ெந க்கடி ஏற்பட் அதற்கான
தீர்ைவ அல்லாஹ்விடம் ேதடிச்ெசல்கி
றாேரா அவ க்கு அல்லாஹ் விைரவா
கேவா அல்ல தாமதமாகேவா வாழ்
வாதார ேதைவைய ர்த்தி ெசய்
ெகா ப்பான்.
அறிவிப்பவர் : அப் ல்லாஹ் இப்

3. கடன் ெதால்ைல மிைகக்கும் ேபா .
ஸ−ைபர் இப் அவ்வாம் (ரழி)
அவர்கள் தம கடைன அைடத் வி ம்

ெகாள்ள டிகின்ற . அேத ேபான் அல்
லாஹ் ம் அவர்கள நம்பிக்ைகக்கும்
நல்ெலண்ணத் க்கும் ஏற்றவா மிக
அழகிய ைறயில் எப்படி நடந்
ெகாண்டான் என்பதைன அவர்கள
மகன் அப் ல்லாஹ் இப் ஸ−ைபர் (ரழி)
அவர்களின் வார்த்ைதகள் எமக்கு உணர்த்
கின்றன.

4. ஆ ேகட்கும் ேபா .
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்:
விைடெகா க்கப்ப ம் என்ற உ தி
ேயா அல்லாஹ்விடம் ஆ ெசய்
ங்கள். அறிவிப்பவர் : அ ஹ−ைரரா

எனக்காக அைத மன்னித் வி வாயாக'
என் பிரார்த்தித்தார். அதற்கு அல்லாஹ்
'என் அடியான் தனக்ேகார் இைறவன்
இ க்கிறான் என் ம், அவன் பாவங்கைள
மன்னிப்பான்; (அல்ல ) அதற்காகத் தண்
டிப்பான் என் ம் அறிந் ள்ளானா? (அப்ப
டியானால்) நான் என் அடியாைன ன்
ைற ம் மன்னித் விட்ேடன். இனி
அவன் நாடியைதச் ெசய் ெகாள்ளட் ம்'
என் ெசான்னான். அறிவிப்பவர் : அ
ஹ−ைரரா (ரழி) ல் : ஹாரி 7507
ெதௗபா ெசய்தால் நிச்சயம் அல்லாஹ்
மன்னிப்பான் என் நம் வேதா ஓர்
அடியான் பாவத்ைத விடாமல் அைத
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படி தன் ைடய மகன் அப் ல்லாஹ்
இப் ஸ−ைபர் (ரழி) அவர்களிடம்
கூறிவிட் , பிறகு, 'என் அன் மகேன!
அதில் சிறி உன்னால் அைடக்க டி
யவில்ைலெயன்றால் என் எஜமானிடம்
உதவி ேகள்' என்றார்கள். அல்லாஹ்வின்
மீதாைணயாக! அவர்கள், 'என் எஜமான்'
என் யாைரக் குறிப்பிட்டார்கள் என்
( தலில்) எனக்குத் ெதரியவில்ைல'
அதனால் நான், 'என் தந்ைதேய! தங்கள்
எஜமான் யார்?' என் ேகட்ேடன்.
அவர்கள், 'அல்லாஹ் தான்' என் பதி
லளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாைண
யாக! அவர்களின் கடைன அைடப்பதில்
எனக்குச் சிரமம் ஏற்பட்ட ேபாெதல்லாம்,
'(என் தந்ைத) ஸ−ைபர் (ரலி) அவர்களின்
எஜமானேன! அவர் சார்பாக அவரின்
கடைன நீ அைடப்பாயாக!' என் பிரார்த்
தித் வந்ேதன். அந்த (எஜமான்) அல்
லாஹ் ம் அைத அைடத் வந்தான்.
ல் : ஹாரி 3129.
ஸஹீஹ−ல் ஹாரியில் இடம்ெப
கின்ற நீண்ட ஒ ெசய்தியின் இந்த
பகுதிைய படிக்கின்ற ேபா , நபித்ேதாழர்
ஸ−ைபர் இப் அவ்வாம் (ரழி) அவர்கள்
அல்லாஹ்வின் மீ ெகாண்ட நம்பிக்ைக
ைய ம் நல்ெலண்ணத்ைத ம் ரிந்

ழி
தி மிதி,
மிதி 3479, ஸஹீஹ−ல்
ஹீ
(ரழி)
ல் : திர்
ஜாமிஃ 245.
அல்லாஹ்ைவ உ தியாக நம்பி அவ
னிடம் ேகட்கப்ப ம் பிரார்த்தைனகள்
ஒ ேபா ம் வீண் ேபாவதில்ைல.
அ ேவ ஒவ்ெவா
ஃமினின ம்
நம்பிக்ைகயாகும். அந்த நம்பிக்ைகேய
நாம் அல்லாஹ்வின் மீ நல்ெலண்ணம்
ெகாண்டி க்கிேறாம் என்பதன் அைடயா
ளமாகும்.
5. ெதௗபா ெசய் ம் ேபா
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் :
ஓர் அடியார் ஒ பாவம் ெசய் விட்டார்.
பிறகு 'இைறவா! நான் ஒ பாவம்
ெசய் விட்ேடன். எனேவ, என்ைன
மன்னித் வி வாயாக' என் பிரார்த்
தித்தார். உடேன அவரின் இைறவன்.
'என் அடியான் தனக்ேகார் இைறவன்
இ க்கிறான் என் ம், அவன் பாவங்கைள
மன்னிப்பான்; (அல்ல ) அதற்காகத்
தண்டிப்பான் என் ம் அறிந் ள்ளானா?
(நன் ) நான் என் அடியாைன மன்னித்
விட்ேடன்' என் ெசான்னான். பிறகு
அந்த அடியார் (சிறி காலம்) அல்லாஹ்
நாடிய வைர அப்படிேய இ ந்தார். பிறகு
மீண் ம் ஒ பாவத்ைதச் ெசய்தார்.
அப்ேபா அந்த மனிதர் (மீண் ம்) 'என்
இைறவா! நான் மற்ெறா பாவம் ெசய்
விட்ேடன். எனேவ, என்ைன மன்னித்
வி வாயாக' என் பிரார்த்தித்தார்.
உடேன இைறவன் (இம் ைற ம்) 'என்
அடியான் தனக்ேகார் இைறவன் இ க்
கிறான் என் ம், அவன் பாவங்கைள
மன்னிப்பான்; (அல்ல ) அதற்காகத்
தண்டிப்பான் என் ம் அறிந் ள்ளானா?
(நல்ல .) நான் என் அடியாைன மன்னித்
விட்ேடன்' என் ெசான்னான். பிறகு
அல்லாஹ் நாடிய வைர அந்த மனிதர் அப்
படிேய (சிறி காலம்) இ ந்தார். பிறகும்
(மற்ெறா ) பாவம் ெசய்தார். (இப்ேபா ம்
ன் ேபான்ேற) 'என் இைறவா! நான்
இன்ெனா பாவம் ெசய் விட்ேடன்.

ெ
ெ
ெ
ே இ க்க
ெதாடர்ந்
ெசய்
ெகாண்ேட
ேவண் ெமன்ற ைஷத்தானின் சூழ்ச்சி
ைய ம் நாம் ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
அல்லாஹ்வின் மீ நல்ெலண்ணம்
ெகாண்டி த்தல் என்பதைன ைவத்
ைஷத்தான் எங்கைள ஏமாற்றத்தில்
ஆழ்த்தி வி தற்கு நாம் ஒ ேபா ம்
அ மதித் விடாமல், ைஷத்தானின்
சூழ்ச்சிைய றியடித் அல்லாஹ்வின்
மீ சரியான ைறயில் நல்ெலண்ணம்
ெகாள்ள ேவண் ம்.
6 மரண ேவைள
அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்கள்
கூறியதாக ஜாபிர் பின் அப் ல்லாஹ்
அல் அன்சாரி (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கி
றார்கள்; “வல்லைம ம், மாண் ம் மிக்க,
அல்லாஹ்ைவப் பற்றி நல்ெலண்ணம்
ெகாண்டவராகேவ தவிர உங்களில்
எவ ம் மரணிக்க ேவண்டாம்” என்
அல்லாஹ்வின் தர் (ஸல்) அவர்கள்
தாம் மரணிப்பதற்கு ன் நாட்க க்கு
ன் கூறியைத நான் ேகட்ேடன். ல் :
ஸ்லிம் 2877.
அல்லாஹ்ைவ சாரியாகப் ரிந் அவன்
மீ நல்ெலண்ணம் ெகாண் , அவன
தைர
ைமயாகப் பின்பற்றி வாழ்ந்த
ஒ வரின் மரணம் அல்லாஹ்வின்
நாட்டப்படி சிறப்பானதாகேவ
இ க்கும். ஆதலால் வாழ்க்ைகயில்
எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் அல்லாஹ்வின்
மீதான நம நல்ெலண்ணத்ைத
மாசுப த்தி விடா அதைன சரிவர
ேபணிக்ெகாள்ள ேவண் ம்.
நாம் எப்படி அல்லாஹ்ைவப் பற்றி
எண் கிேறாேமா அப்படிேய அவ ம்
எம்ேமா நடந் ெகாள்வான் என்பைத
மனதில் பதித் எம் வாழ்க்ைகயின்
ஒவ்ெவா ெநாடிைய ம் அல்லாஹ்வின்
மீ ள்ள வ வான நம்பிக்ைகயா ம்
நல்ெலண்ணத்தா ம் அழகுப த்த
யற்சிப்ேபாம்.

இலங்ைக இன் ேவண்டிநிற்கும்
இனங்களிைடேய ஐக்கியத் க்கு இலக்
கணமாக வாழ்ந் காட்டியவர் ‘ேதச
மான்ய’ அல்ஹாஜ் பாக்கீர் மாக்கார்.
இதனால்தான் இவ் லைக விட் ம்
பிரிந் 24 வ டங்கள் நிைற
ெப கின்ற இன்ைறய நாளி ம் நம்
நாட்டின் சகல இன மக்க ம், மத
ெமாழி ேவ பா களின்றி மிக வி ப்
பத்ேதா நிைன கூ கின்றனர்.
இதனால்தான் ன்னாள் பிரதமர்
இரத்னசிரி விக்ரமநாயக்க பாரா மன்
றத்தில் நிகழ்த்திய நிைன ைரயில்
“மைறந்த தி . பாக்கீர் மாக்கார் என்ப
ஆண் கள்
ைமயான மற் ம்
பய ள்ள வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தார்,
அதில் ெப ம்பாலானைவ அவர் மீ
நம்பிக்ைக ைவத்தவர்களின் ேசைவக்
காக ெசலவிடப்பட் ள்ளன. அவர
சிறப்பியல் , எளிைம, ேநர்ைமயால்,
அவ டன் ெதாடர் ெகாண்ட அைன
வ ம் அவைர உளமாற வி ம்பினர்.
அவர மைறவால் நா
ம்
மக்கள் ேசாகத்தில் ழ்கினர்.” என்
குறிப்பிட்டார்.
இளம்ப வ ஆ ைம
1917ஆம் ஆண் ேம மாதம் 12ஆம்
திகதி ேப வைள ம தாைன ஹகீம்
அலியா ஹம்மட் மரிக்கார் றாஹிலா
உம்மா தம்பதிகளின் மகனாகப்
பிறந்தார். ெகா ம்
னித ெசபஸ்
டியன் வித்தியாலயம், சாஹிராக் கல்
ரி என்பவற்றில் கல்விையப்ெபற்ற
பாக்கீர் மாக்கார் இக்கல் ரியின்
அதிபராக ரி. பி. ஜாயா கடைமயாற்றிய
ேபா அவர ேநரடி கண்காணிப்பில்
கற் ேதர்ச்சி ெபற்றார். பாடசாைலக்
காலத்தில் கல் ரி சஞ்சிைகயின்
ஆசிரியராக, ஸ்லிம் மஜ்லிஸ் தைல
வராக, தமிழ் இலக்கிய கழகத் தைல
வராக என் பல்ேவ பதவிகைள
வகித் இளம் பிராயத்திேலேய தன
ஆ ைமைய ெவளிப்ப த்திய இவர்
கலாநிதி ஜாயா அவர்கைளேய தன
அரசியல் ஆசானாக ம் எ த் க்
ெகாண்டார்.

ஸ்லிம் லீக்

அகில இலங்ைக ஸ்லிம் லீக் இயக்
கத் க்கு பாக்கீர் மாக்காரின் பங்களிப்
அளப்பரிய . ஸ்லிம் லீக்கின் சகல
க்கிய நடவடிக்ைககளி ம் ன்
னின் ெசயற்பட்டார். அதன் பிரதிநி
தியாக பல ஆைணக்கு க்களின் ன்
னிைலயில் ேதான்றினார். குறிப்பாக
1958களில் தல்ெகாடபிட்டிய எல்ைல
மீள் நிர்ணய ஆைணக்கு வின் ன்
இவர் ைவத்த ஆேலாசைனகளின்
அடிப்பைடயிேல ேப வைள, அக்கு




‘’ 
ரைன உட்பட இலங்ைகயில் சி
பான்ைமயினரின் பாரா மன்ற பிரதி
நிதித் வத்ைத உ திப்ப த்தெவன
இரட்ைடயர் ெதாகுதிகள் அறி கம்
ெசய்யப்பட்டன எனலாம்.

ஸ்லிம் லீக் வாலிப ன்னணிகளின்
சம்ேமளனம்
மர்ஹ−ம் பாக்கிர் மாக்காரின் ேசைவ
களில் மிக க்கியத் வம் வாய்ந்த
தாக விளங்குவ அகில இலங்ைக
ஸ்லிம் லீக் வாலிப ன்னணிகளின்
சம்ேமளனத்ைத ேதாற் வித்ததாகும்.
இலங்ைகயின் குக்கிராமங்களில்
இ ந் ம் கூட ேதசிய அளவில்
ேசைவ ெசய்யக்கூடிய தைலவர்கள்
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அரசியல் ஆ ைம
கிராம மட்டத்தில் இ ந் ேதசிய
மட்டம் வைர அரசியலில் ேசைவ
யாற்றி பல்ேவ பதவிகைள வகித்
உயர்வைடந்தவர் பாக்கீர் மாக்கார்.
1950இல் ேப வைள நகரசைப உ ப்
பினராக ேபாட்டியின்றி ெதரிவான
அவர் தலாவ வ டத்திேலேய
அதன் தைலவராக ம் ெதரி ெசய்
யப்பட்டார். இந் நகர சைபயின் அங்
கத்தவராக மிக நீண்ட காலம் அவர்
ேசைவயாற்றியைம குறிப்பிடத்தக்க .
1960ஆம் ஆண் ேப வைளத்
ெதாகுதியில் இ ந் பாரா மன்ற
அங்கத்தவராக ெதரிவானார். ஸ்
லிம்கள் பதிேன வீதம் மட் ேம
இ ந்த இத்ெதாகுதியில் ெப ம்
பான்ைம மக்களின் ேபராதரேவ
ஸ்லிம் மகனான பாக்கீர் மாக்காைர
அத்ெதாகுதியின் பாரா மன்ற உ ப்
பினராக்கிய என்றால் மிைகயல்ல.
ேப வைளத் ெதாகுதிைய 1965–1970,
1977–1978, 1978–1988 காலப்பகுதி
களில் பாரா மன்ற அங்கத்தவராக
பிரதி நிதித் வம் ெசய்தார். 1977ஆம்
ஆண் அன்ைறய ேதசிய அரசுப்
ேபரைவயின் பிரதி சபாநாயகராக
ெதரிவான அவர், 1978ஆம் ஆண்
இலங்ைக ஜனநாயக ேசாசலிசக் குடி
யரசான ேபா அதன் தலாவ சபா
நாயகராகத் ெதரிவானார் ெகா ம்பில்
உள்ள பைழய பாரா மன்றத்தின்
கைடசி சபாநாயகராக ம், ஜயவர்தன
ரக் ேகாட்ைடயில் அைமக்கப்பட்ட
திய பாரா மன்றத்தின் தலா
வ சபாநாயகராக ம் ெசயலாற் ம்
சிறப்ைபப் ெபற்றவர் பாக்கீர் மாக்கார்.
ம்ெமாழிகளி ம் பாண்டித்தியம்
ெபற்ற இவர் சபாநாயகராக இ ந்த
காலத்தில் தன ஆற்றலால் அப்பத
விக்கு ேம ம் ெம கூட்டினார்.

அகில இலங்ைக

நாட்டின் தைலவராக….
இலங்ைக அரசியலைமப்பின்படி
நாட்டின் ஜனாதிபதி, பிரதமர் பதவி
க க்கு அ த்
ன்றாவ உயர்
பதவியாக சபாநாயகர் பதவி திகழ்கின்
ற . 1980ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பப்
பகுதியில் அப்ேபா ஜனாதிபதியாக
இ ந்த ேஜ. ஆர். ஜயவர்தன ம், பிர
தமராக இ ந்த ஆர். பிேரமதாசா ம்

சின்னெலப்ைப, அ ராத ர மாவட்
டத்திலி ந் சட்டத்தரணி என். எம்.
சஹீட், ேககாைல மாவட்டத்திலி ந்
என். எம். அமீன், கண்டி மாவட்டத்
திலி ந் சட்டத்தரணி ரஷீத் எம்
இம்தியாஸ், அம்பாைற மாவட்டத்திலி
ந் எம். ஐ. உ மாெலப்ைப, கு
நாகைல மாவட்டத்திலி ந் பீ. எம்.
பா க், மன்னார் மாவட்டத்திலி ந்
க்மான் சஹாப்தீன் என நாட்டின் பல
பகுதிகளிலி ந் ம் வாலிபர்கள் இச்
சம்ேமளனத்தின் ேதசியத் தைலவர்க
ளாக ெதரிவானைம மர்ஹூம் பாக்கீர்
மாக்கார் அவர்களின் இலட்சியத்தின்
ெவற்றிக்கு சிறந்த எ த் க்காட்
டாகும்.
வாலிப ன்னணியிைன காத்
திரமான, நலன்மிக்க இயக்கமாக
வளர்த்ெத ப்பதில் அவர் அதிகம்
அக்கைற காட்டியேதா தன வாழ்
நாளின் அதிக காலத்ைத அதற்ேக
ெசலவிட்டார். ‘ேநரம் கிைடக்கும்
ேபாெதல்லாம்’ என் இல்லாமல்
அதற்காக ேநரத்ைத ஒ க்கி ன்ன
ணியின் தைலைமயகத் க்கு வந்
வாலிபர்கைள ெநறிப்ப த்திய பாங்கு
தைலைமத் வத் க்கு மிகச்சிறந்த
ன்மாதிரியாகும்.

yr
ig
ht
s

( ன்னாள் ேதசிய தைலவர்,
அகில இலங்ைக ஸ்லிம்
லீக் வாலிப ன்னணிகளின்
சம்ேமளனம்)

இலண்டனில் நைடெபற்ற இளவரசர்
சார்ள்ஸ்டயானா தி மணத்தில் கலந்
ெகாள்ள ஒேர ேநரத்தில் ெவளிநா
ெசன்றனர். இலங்ைக நாட்டின்
தைலவராக ஜனாதிபதியின் கடைம
கைள நிைறேவற் ம் வாய்ப் பாக்கீர்
மாக்கார் அவர்க க்கு அன் கிைடத்
தைம இலங்ைக வரலாற்றில் ஒ
ைமல் கல்லாகும். சி பான்ைம இனத்
தவர் ஒ வ க்கு இத்தைகய வாய்ப்
கிைடப்ப மிக அ ர்வ நிகழ்வாகும்.
1983 தல் இலாகா இல்லாத அைமச்ச
ராக ம், 1988 தல் 1993 வைர ெதன்
மாகாண ஆ நராக ம் பதவி வகித்
மக்கள் நல க்கு ேசைவ ஆற்றினார்.

ஸ்லிம்க க்கு தனியான ஊடகம்
ஸ்லிம்க க்ெகன தனியானெதா
ெசய்தி ஊடகம் இ க்கேவண்
ெமன்ப அவர ேநாக்கமாக இ ந்
த . அதற்கான ஆரம்ப யற்சியாக,
அகில இலங்ைக ஸ்லிம் லீக் வாலிப
ன்னணிகளின் சம்ேமளனத்தின்
ஊடாக “உதயம்” என்ற தமிழ் பத்திரி
ைகைய ம், “ேடான்” என்ற ஆங்கில
பத்திரிைகைய ம் ெவளியிட்டார். பத்
திரிைக ெவளியி வதற்கு ெபா ளா
தாரப் பிரச்சிைன ெபா வான என்ற
நியதி இப்பத்திரிைககைள ம் பாதித்த
ேபா தன ெசாந்த பணத்ைத தாரா
ளமாக ெசலவிட் அைதத் ெதாடர்ந்
ெவளிவர வைக ெசய்தார்.

op

சிேரஷ்ட
ஷ் சட்டத்தரணி
ட் த் ணி
ரஷீத் எம். இம்தியாஸ்
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உ வாக ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்தி
ேலேய இதைன அவர் ேதாற் வித்தார்.
தன ேநாக்கம் ரணத் வமாக நிைற
ேவற ேவண் ம் என்பதற்காக, தான்
சபாநாயகராக இ ந்த ேவைளயி ம்,
அதன் பின்ன ம் தன் பதவியின்
ச ைககைள அதற்காகேவ அர்ப்ப
ணித்தார். இலங்ைகயின் ெதற்ேக
ஹம்பாந்ேதாட்ைட தல் வடக்ேக
யாழ்ப்பாணம் வைர, கிழக்ேக கல்
ைன தல் ேமற்ேக த்தளம் வைர
சகல பிரேதசங்கைள ம் ேசர்ந்த சுமார்
550க்கும் ேமற்பட்ட கிராமங்க க்கு
ேநரடியாக விஜயம் ெசய் வாலிப
ன்னணிகைள உ வாக்கினார்.
அன் வாலிப ன்னணிகளின்
அங்கத் வம் ெபற்ற பலர் இன் உள்
ராட்சி சைபகள், மாகாண சைபகள்
மட் மன்றி பாரா மன்றம் வைர
பதவிகைளப் ெபற்றி க்கின்றார்கள்.
பல்ேவ கட்சிகளில் அங்கத் வம்
ெபற் உயர்வைடந்தி க்கிறார்கள்.
கிழக்கு மாகாணத்தில் இ ந் ேதசிய
அளவிலான இயக்கத் க்கு தலாவ
தைலைமத் வத்ைத வழங்கிய ம்
வாலிப ன்னணிகளின் சம்ேமள
னம்தான்.
‘ ஸ்லிம்களின் ேதசிய தைலைமத்
வம் ெகா ம் க்ேக எனற நிைலைய
மாற்றி நாட்டின் நாலா பக்கங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்க ம் இவ் யர்ைவப்
ெபறேவண் ம்’ என்ப அவர
இலட்சியமாக இ ந்த . மட்டக்க
ளப் மாவட்டத்திலி ந் மர்ஹூம்
பரீத் மீரா ெலப்ைப, மர்ஹூம் ரிஸ்வி

யாழ்ப்பாண விஜயம்
இலங்ைகயின் உள்நாட்
த்தத் க்கு ன்னர் யாழ்
தீபகற்பத் க்கு விஜயம்
ெசய்த கைடசி ெதன்ப
குதி அரசியல்வாதி பாக்கீர்
மாக்கார் ஆவார். அவ
க்கு யாழ்ப்பாண மாநகர
சைபயால் ெப வரேவற்
அளிக்கப்பட்ட . யாழ் நகர
ேமயர், யாழ் தீபகற்ப ச கத்
தைலவர்கள், அப்ேபாைதய
தமிழ் பாரா மன்ற உ ப்பி
னர்கள், மதிப் க்குரிய தமிழ்
பிர கர்கள் என ெப ந்தி
ரளாேனார் இவ் வரேவற்
நிகழ்வில் கலந் ெகாண்
பாக்கீர் மாக்கார் அவர்கைள
ெகௗரவித்தைம யாழ் சரித்தி

அப்ேபா சபாநாயகராக இ ந்த
பாக்கீர்மாக்கார் உடனடியாகேவ அங்கு
விஜயம் ெசய் உரிய ஏற்பா கைள
ெசய்தார். இவ் ஹஜ்ஜாஜிகளின்
ஞாபகார்த்தமாக கட் நாயக்காவில்
நிைன மண்டபம் ஒன் அைமய ம்
இவர் அடிேகாலினார். இேத ேபான்
1970களில் கிழக்கு மாகாணத்தில்
திடீர் சூறாவளியினால் மக்கள் பாதிக்
கப்பட்டேபா ெவளிநாட் த்
வர்கைள ம் அைழத் க்ெகாண்
விைரந் அங்கு ெசன் நிவாரணப்
பணிகைள ேமற்ெகாண்டார். இவர
யற்சியினால் ஈராக்கிய அரசாங்
கத்தின் உதவிேயா “சதாம் ஹ−ைசன்
கிராமம்” ஏறா ரில் உ வான .
ெபா வாக அரசியல் வாதிகள் மக்
களின் வாக்குகைளப் ெபற் க்ெகாள்
வதற்காகேவ ன் ரிைம ெகா த்
ெசயல்ப வார்கள். ஆனால் ேப
வைளத் ெதாகுதியில் வாக்குகைளப்
ெபறேவண்டிய பாக்கீர் மாக்கார்
அவர்கள் நாட்டின் எண் திைசகளி ம்
உள்ள குக்கிராமங்க க்கும் ெசன்
அவர்களின் குைற நிைறகைள
அறிந் ேசைவயாற்றியைம ஏைனய
அரசியல் வாதிக க்கும் மிகச்சிறந்த
ன்மாதிரியாகும். “மக்கள் ேசவகேன
மக்கள் தைலவன்’’ என்பதற்கு இலக்க
ணமாக அவர் வாழ்ந்தார்
ேசைவ மனப்பான்ைம உள்ள ஆசி
ரியராக, திறைம மிக்க வழக்கறிஞராக,
நகர சைபயின் தைலவராக, ஆ நராக,
அைமச்சராக, பாரா மன்ற சபாநாய
கராக, ஸ்லிம் லீக் ெதாண்டனாக,
ஸ்லிம் லீக் வாலிப ன்னணிகளின்
ஸ்தாபகராக, அதன் தைலவராக என
பல்ேவ பதவிகைள வகித் , குறிப்
பாக ஸ்லிம் ச கத் க்கும், ெபா
வாக
இலங்ைக நாட் க்கும்

1980ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பப் பகுதியில்
அப்ேபா ஜனாதிபதியாக இ ந்த ேஜ. ஆர்.
ஜயவர்தன ம், பிரதமராக இ ந்த ஆர். பிேரமதாசா ம் இலண்டனில் நைடெபற்ற இளவரசர் சார்ள்ஸ் - டயானா தி மணத்தில் கலந்
ெகாள்ள ஒேர ேநரத்தில் ெவளிநா ெசன்றனர். இலங்ைக நாட்டின் தைலவராக ஜனாதிபதியின் கடைமகைள நிைறேவற் ம் வாய்ப்
பாக்கீர் மாக்கார் அவர்க க்கு அன் கிைடத்தைம இலங்ைக வரலாற்றில் ஒ ைமல் கல்லாகும்.
ரத்தில் மிக க்கிய நிகழ்வாகும்.
மக்கள் ேசவகன்
மக்களின் ேதைவகைள அறிந்
உட க்குடன் அவற் க்குப் பரிகாரம்
காண்பதில் பாக்கீர் மாக்கார் காட்டிய
ஆர்வம் விேசடமாக குறிப்பிடத்தக்க .
1980ஆம் ஆண் ஹஜ்ஜாஜிகைள
ஏற்றி வந்த இந்ேதாேனசிய விமான
ெமான் இலங்ைகயில் வீழ்ந்த ேபா

பாக்கீர் மாக்கார் ஆற்றிய ேசைவகள்
காலத்தால் அழியாதைவ. இவற்ைற
அங்கீகரித் , இலங்ைக அரசாங்கம்
இவ க்கு “ேதசமான்ய” என் பட்டம்
அளித் ெகௗரவித்த .
நிைன
த்திைர
மர்ஹூம் ‘ேதசமான்ய’ அல்ஹாஜ்
பாக்கீர் மாக்காரின் நிைனவாக அர

சாங்கம் 2005இல் த்திைர ெவளி
யிட் சிறப்பித்த . 2005 ஜூைல
20ஆம் திகதி இந்நிைன
த்திைர
ெவளியீ ெகா ம் சாஹிராக் கல்
ரி க ர் மண்டபத்தில் நைட ெபற்
ற . ெகா ம் சாஹிராவின் பைழய
மாணவராக, அதன் ஆசிரியராக,அதன்
ஆ நர் சைப தைலவராக இ ந்த
அல்ஹாஜ் பாக்கீர் மாக்காரின் நிைன
த்திைர ெவளியி ம் அக் கல் ரியி
ேலேய நைடெபற்றைம ஒ சரித்திர
நிகழ்வாகும். அரசியல் தைலவர்கள்,
அதிபர்கள், மாணவர்கள், த்திஜீ
விகள்,ெபா மக்கள் என ெப ந்திர
ளாேனார் இந்நிகழ்வில் பங்ேகற்றைம
அவர் மீ மக்கள் ெகாண்ட அபிமானத்
க்கு சிறந்த சான்றாக அைமந்த .

ெதாட ம் ேசைவகள்
1997ஆம் ஆண் ெசப்டம்பர்
10ஆம் திகதி தன 80வ வயதில்
இவ் லைக விட் பிரிந்த பாக்கீர்
மாக்கார் அவர்கள் ேநர்ைமயான அர
சியைல நிைலநாட் வதி ம், இன
ஐக்கியத்ைத ேமம்ப த் வதி ம்,
ஸ்லிம்களின் உரிைமகைள ெவன்
ெற ப்பதி ம், இைளஞர்கைள
ஒன் திரட்டி அவர்கைள அரசியலில்
விழிப் ணர் ட்டி நன்ெநறிப்ப த்
வதி ம், கிராம வாலிபர்கைள
ேதசிய தைலவர்களாக மாற் வ
தி ம், குக்கிராமங்கைள ம் நாடிச்
ெசன் அம்மக்களின் குைறகைளக்
ேகட்டறிந் நிவர்த்தி ெசய்வதி ம்,
ஆன்மீக ெசயற்பா களில் பங்களிப் ச்
ெசய்வதி ம், மக்கள் நல க்காக
தன் ெசாத்ைத ெசலவழிப்பதி ம்
காட்டிய ன்மாதிரி ஏைனய அரசியல்
தைலவர்க க்கு மிகச் சிறந்த
படிப்பிைனயாகும்.
இன ஐக்கியத்தில் பாக்கீர் மாக்கார்
ஆற்றிய பங்களிப் கள், அவர்
உளப் ர்வமாக காட்டிய ஆர்வம்
காரணமாக, அவர மரணத் க்குப்
பின்ன ம் இன ஐக்கியப் பணிகள்
இந்நாட்டில் ெதாடரேவண் ம் என்ற
நன் ேநாக்கில் “இன ஐக்கியத் க்கான
பாக்கீர் மாக்கார் நிைலயம்” அவர
மகன் ன்னாள் அைமச்சர்
இம்தியாஸ் பாக்கீர் மாக்காரினால்
ஆரம்பிக்கப்பட் இப்ேபா
ெவற்றிகரமாக பாரிய பணிகைள
ஆற்றி வ கிற .
“அகில இலங்ைக ஸ்லிம்
லீக் வாலிப ன்னணிகளின்
சம்ேமளனம்”, “இன ஐக்கியத் க்கான
பாக்கீர் மாக்கார் நிைலயம்” என்பன
நாட் க்கும் ச கத் க்கும்
ெசய் வ ம் பங்களிப் கள்,
அதன் உறப்பினர்கள் ச கத் க்கு
வழங்கிவ ம் தைலைமத் வம்,
அவர்கள மக்கள் ேசைவ ேபான்றன
பாக்கீர் மாக்கார் மரணித்த பின்ன ம்
அவர ேசைவகள் இன் ம் வாழ்ந்
ெகாண்டி க்கின்றன, ெதாடர்ந் ம்
வா ம் என்பதற்கு சான்றாக உள்ளன.
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்
அன்னார ம ைம வாழ்ைவ
ெவற்றியாக்கி, ெஜன்னத் ல்
பிர்ெதௗசில் ேசர்த்த ள்வானாக!
ஆமீன்
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ெதரிவிக்ைகயில்,
அரசாங்கம் சட்டமாக்க
நடவடிக்ைக எ க்கும்
அைனத் சட்டங்க ம்
குறிப்பிட்ட ஒ கு வி
னைர ேபாஷிப்பதற்கா
கேவ ேமற்ெகாள்ளப்ப
கின்ற . 2019இல் வரி
குைறப் ேமற்ெகாண்
டதன் லம் அரச வ
மானம் 60ஆயிரம் ேகாடி
இல்லாமலாகி இ க்கின்
ற . இந்த வரி குைறப்
பினால் ெபா மக்க க்கு
ஒ சதேம ம் நன்ைம
கிைடக்கவில்ைல. அப்ப
டியாயின் யா க்கு அதன்
நன்ைம கிைடத்த .?
நாட்டின் ெபா ளாதார
பிரச்சிைன ஆரம்பித்தேத
இதன் பின்னராகும்.
அேதேபான் 2002 இல்
வட்டிவீதத்ைத குைறத்
தனவந்தர்க க்கு உதவி
யளித்தார்கள். சாதாரண
வியாபாரம் ெசய்பவர்
க க்கு வட்டி வீதம்
குைறயவில்ைல. சாதா
ரண வியாபாரிக க்கும்
ெமாத்த வியாபாரிக
க்கும் இைடயில் வட்
டிவீதத்தில் பாரிய ேவ
பா இ ப்பதாக மத்திய
வங்கி அறிக்ைகயில் ெதரி

விக்கப்பட்டி க்கின்ற .
அரசாங்கம் தற்ேபா வரி
விலக்களிப் ெசய்வதற்கு
நடவடிக்ைக எ த்தி ப்
ப ம் சாதாரண மக்க க்
காக அல்ல.
ேம ம் நாட்டின்
தற்ேபாைதய ெகாவிட்
நிைலைமயில் என்டிஜன்
ெதாகுதி இந்தியாவில்
இலங்ைக பணத் க்கு
548 பாவாகும். ஆனால்
எம நாட்டில் 2500 பா
க்கு விற்பைன ெசய்
யப்ப கின்ற . இ
5மடங்கு அதிகமாகும்.
ஏன் 548 பா க்கு எம
மக்க க்கு வழங்க டி
யா .? அேதேபான்
பீ.சீ,ஆர். பரிேசாதைன
ஒன் இந்தியாவில்
2ஆயிரம் பாவாகும்.
எம நாட்டில் 6500 பா
வாகும். இந்த உபகர
ணங்கைள தங்க க்கு
ேதைவயானவர்கள்
ெகாண் வ வதற்ேக அர
சாங்கம் தற்ேபா வரிவி
லக்களிப் சட்ட லத்ைத
அ மதித் க்ெகாள்ள
யற்சிக்கின்ற .
அதனால் அரசாங்கம்
சமர்ப்பித்தி க்கும் வரி
விலக்களிப் சட்ட லம்

குறிப்பிட்ட ஒ பிரிவி
னைர இலக்குைவத்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகும்.
எம ெபா ளாதாரத்தில்
இ க்கும் பிரச்சிைன
கைள அரசாங்கம் ைற
யாக ஆராயவில்ைல.
அதனால் எம வரிக்
ெகாள்ைக நிதிக்ெகாள்
ைகயில் மாற்றத்ைத
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம்.
அதற்காக கட்டைமப்
ரீதியிலான மாற்றத்ைத
ேமற்ெகாண்
சர்வேதச
நாணய நிதியத் டன்
கலந் ைரயாடேவண் ம்.
அத் டன் நாட்டின்
சுயாதீனத்ைத பாதிப்பைட
யச்ெசய் யாரிட ம்
கடன் ெப வதில்ைல
என அரசாங்கம் ெதரிவிக்
கின்ற . ஆனால் நாட்டின்
வளங்கைள அடிேயா
ெவள்ைளக்காரர்க க்கு
விற்பைன ெசய்ய நடவ
டிக்ைக எ க்கப்பட்
வ கின்ற என்றார்.

எதிர்க்கட்சியினர் ெதரி
விப்ப ேபால் மக்களின்
அடிப்பைட உரிைமகைள
அடக்கும் விடயங்கள்
எ
ம் அ ல்ப த்தி
இ க்கும் அவசரகால சட்
டத்தில் இல்ைல. மாறாக
அத்தியாவசிய உண ப்ெபா
ட்கைள மைறத் ைவக்
காமல் விநிேயாகிக்கும்
நடவடிக்ைகேய இதன் லம்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
என நீதி அைமச்சர் அலிசப்ரி
ெதரிவித்தார்.
பாரா மன்றத்தில் திங்க
ளன் இடம்ெபற்ற ஜனாதி
பதி ேகாட்டாபய ராஜப
வினால் அ
க்குக் ெகாண்
வரப்பட்ட அவசரகால
சட்ட ஒ ங்கு விதிகள்
மீதான விவாதத்தில் கலந்
ெகாண் உைரயாற் ைக
யிேலேய இவ்வா குறிப்
பிட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்
ெதரிவிக்ைகயில்,
ஜனாதிபதி ெவளியிட் ள்ள
ெபா மக்கள் பா காப்
சட்டத்தின் சரத் கள் என்ன
ெவன் ெதரியாமல் எதிரணி
ெபாய்க்குற்றச்சாட் கைள
ன்ைவக்கின்றன.அத்தியா
வசிய உண ப் ெபா ட்கள்
ெதாடர்பான சரத்ைத நா
வ ம் ெசயற்ப த்தி நியாய
விைலயில் ெபா ட்கைள
விநிேயாகிக்கேவ அவர்
இதைன ெவளியிட் ள்ளார்.
அதைன ெசய்ய ேவண்டா
ெமன்றா எதிரணி ேகா கிற
என ேகட்கின்ேறாம். இந்த
சட்டத்ைத பயன்ப த்தி மக்
களின் உரிைமகைள த க்க
யல்வதாக எதிரணியினர்
குற்றஞ்சாட்டி வ கின்றனர்.
இந்த சட்டத்தில் அவ்வா
ஏதாவ உள்ளதா? ஜனாதி
பதியின் அறிவிப்ைப ெதளி
வாக வாசிக்காமேல குற்றச்
சாட்
ன்ைவக்கின்றனர்.
ெடாலைர கட் ப்ப த்

மா ம் சம்பளத்ைத அதிக
ரிக்குமா ம் ஆசிரியர் சம்பள
பிரச்சிைன தீர்க்குமா ம் சக
ல க்கும் த ப் சி வழங்கு
மா ம் எதிரணி ேகா கிற .
ஏைனய நா கைள ேபான்
இந்த ெதாற் நிைலயில்
இ ந் மீள எதிரணி ஒத்
ைழக்க ேவண் ம். அரசுக்கு
வ மானம் கிைடக்கும் 3
வழிகள் உள்ளன. சுற் லா
பயணிகளின் வ ைக லம்
5 பில்லியன் வ மானம்
கிைடத்த . அ இன்
ச்சி
யமாக மாறி ள்ள . எதிரணி
ஆட்சிக்கு வந்தால் இதைன

நாட்டின் ெமாத்த
உள்நாட்
ேதைவயில் 18
வீதம் தான் இங்கு
உற்பத்தியாகிற .
82 வீதம் இறக்குமதி
ெசய்யப்ப கிற .
அதைன வியாபாரிகள்
பயன்ப த்தி மக்கைள
சூைறயா கின்றனர்.
இதைன
கட் ப்ப த்தேவ
ஜனாதிபதி
அவசரகால சட்டத்ைத
பிரகடனப்ப த்த
நடவடிக்ைக எ த்தார்

மா? கல்வி நடவடிக்ைககள்
தைடப்பட் ள்ளதால் பிள்
ைளகள் ெப ம் அ த்தங்
க க்கு கங்ெகா த் ள்
ளனர். ஒன்ைலன் ைறயில்
இ ந் ம் ஆசிரியர்கள் வில
கி ள்ளனர். இதைன எதிரணி
அரைச அபகீர்த்திக்குட்ப த்த
யலக் கூடா .
ேம ம் ஜனாதிபதியின்
அறிவிப்பின் தலாவ பகு
தியில் ெபா ட்கள் ப க்கி
ைவத்தி ந்தால் அவற்ைற
ைகப்பற்றி நியாயமான
விைலக்கு விற்குமா குறிப்
பிடப்பட் ள்ள . இதனால்
பாவைனயாளர்கள் தான்
நன்ைம அைடவர். இதைன
பயன்ப த்தி எவ்வா ேவ
ேநாக்கங்கைள நிைறேவற்ற
டி ம்.
கர்ேவார் அதிகார
சைபயின் வாயிலாக
இவற்ைற ெசய்ய டியாதா
என ேகட்கின்றனர். ஆனால்
உத்தரவாத விைலைய நிர்
ணயித் அதிக விைலக்கு
விற்றால் வழக்கு ெதாடர
மட் ேம இதனால் டி ம்.
ஆனால் நைட ைறயில்
இ க்கும் இந்தப் பிரச்சி
ைனைய தீர்க்க டியா .
நாட்டின் ெமாத்த உள்
நாட் ேதைவயில் 18 வீதம்
தான் இங்கு உற்பத்தியாகி
ற . 82 வீதம் இறக்குமதி
ெசய்யப்ப கிற . அதைன
வியாபாரிகள் பயன்ப த்தி
மக்கைள சூைறயா கின்
றனர். இதைன கட் ப்ப த்
தேவ ஜனாதிபதி அவசரகால
சட்டத்ைத பிரகடனப்ப த்த
நடவடிக்ைக எ த்தார்
என்றார்.
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அரசாங்கம் சட்டமாக்க
நடவடிக்ைக எ க்கும்
அைனத் சட்டங்க ம்
குறிப்பிட்ட ஒ கு வி
னைர ேபாஷிப்பதற்கா
கேவ ேமற்ெகாள்ளப்ப
கின்ற . வரிவிலக்களிப்
சட்ட ல ம் அரசாங்
கத் க்கு ேதைவயான
தனவந்தர்கைள இலக்கு
ைவத்ேத ேமற்ெகாள்ளப்
ப கின்ற என எதிர்க்
கட்சி உ ப்பினர் கபீர்
ஹாசிம் ெதரிவித்தார்.
பாரா மன்றத்தில்
கடந்த ெசவ்வாயன்
இடம்ெபற்ற 61ஆம்
இலக்க அத்தியாவசிய
ெபா ச்ேசைவ சட்
டத்தின் கீழான கட்டைள,
இலங்ைகப் பிைண
யங்கள் மற் ம் பரிவர்
தைன ஆைணக்கு
சட்ட லம், உற்பத்தி
வரி (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத்தின் கீழான கட்ட
ைளகள், ஏற் மதி மற் ம்
இறக்குமதி (கட் ப்பா )
சட்டத்தின் கீழான ஒ ங்
குவிதிகள் மீதான விவா
தத்தில் கலந் ெகாண்
உைரயாற் ைகயிேலேய
இவ்வா குறிப்பிட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்

மாற்ற டி மா? அந்நிய
ெசலாவணி குைறந் ள்ள .
உள்நாட்டில் வ மானம்
கிைடக்கும் கலால் வரி, வ
மான வரி, சுங்க இறக்குமதி
வரி என்பன ம் ெப மள
குைறந் ள்ள .
இவற்ைற அறிந்
ெகாண் 28 வ டங்களாக
தீர்க்கப்படாத ஆசிரியர்
பிரச்சிைனைய தீர்க்குமா
ேகட்கின்றனர். இதைன
ஒேர இரவில் தீர்க்க டி


 

கைள ெபற் க்ெகாள்ள
இன் ம் வரிைசயில்
இ ந் வ கின்றனர். அத்
டன் அரசாங்கத் க்கு
எதிராக ெசயற்ப பவர்
கைள அரசாங்கம் அச்சு
த் ம் நடவடிக்ைகைய
ஆரம்பித்தி க்கின்ற .
சுகாதார ைறயில் இடம்
ெபற் வ ம் ேமாசடிகள்
ெதாடர்பில் கைதத்த
ைவத்தியர் வசன்த்த பண்
டார, ஏப்ரல் தாக்குதல்
ெதாடர்பில் நீதி ேகாரிய
ச க ெசயற்பாட்டாள
ராக ெசயற்பட் வ ம்
இைளஞன் குற்றப் ல
னாய் அதிகாரிகளால்
விசாரிக்கப்பட் வ
கின்றனர். ெகாத்தலாவல
பல்கைலக்கழக சட்ட
லத் க்கு எதிர்ப் ெதரி
வித் வந்த அைனத்
பல்கைலக்கழக மாணவர்
தைலவர்கள் இன் ம்
விலக்கமறியலில் ைவக்கப்
பட் ள்ளனர்.
அதனால் அரசாங்கம்
அவசரகால சட்டத்ைத
ெகாண் வந்தி ப்ப ,
அரசாங்கத் க்கு எதிராக
ெசயற்ப பவர்கைள
அடக்குவதற்காகும்.
அத்தியாவசிய ெபா ட்
களின் விைலைய
அதிகரித் விற்பைன
ெசய்பவர்க க்கு எதிராக
நடவடிக்ைக எ ப்பதற்கு
அவசரகால சட்டம்
ேதைவயில்ைல. அதற்கு
ேதைவயான ேவ
சட்டங்கள் இ க்கின்றன
என்றார்.
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ெதரிவிக்கும் எ
ம்
இடம்ெப வதில்ைல.
ெபாய் பிரசாரம் ெசய்
அரசாங்கம் மக்கைள
ஏமாற்றி வ கின்ற .
அத் டன் ெகாவிட்
ெதாற் ஏற்பட் ஒன்
றைர வ டமாகின்ற .
ெகாவிட் ெதாடர்பான
நடவடிக்ைகக க்கு 1897
பிரித்தானிய சட்டேம
இன் ம் பயன்ப த்தப்
ப கின்ற . ெகாவிட்
ெதாற்றில் இ ந் மக்
கைள பா காக்க எந்த
சட்டத்ைத ம் அரசாங்கம்
ெகாண் வரவில்ைல.
ஆனால் அரசாங்கத் க்கு
ேதைவயான சட்டங்கைள
அரசாங்கம் ெகாண் வந்
அ மதித் க்ெகாண் ள்
ள .
ேம ம் அத்தியாவசிய
ெபா ட்களின் விைல
உயர்ைவ கட் ப்ப த்த
நாட்டில் தற்பா ம் ேதைவ
யான சட்ட திட்டங்கள்
இ க்கின்றன. விைல அதி
கரித் விற்பைன ெசய் ம்
வியாபார நிைலயஙகைள
சுற்றிவைளத்
த்திைர
யி ம் நடவடிக்ைகைய
இன்ைறக்கும் கர்ேவார்
பா காப் அதிகாரச
ைபேய ேமற்ெகாண் வ
கின்ற . அப்படியாயின்
எதற்காக அவசரகால
சட்டம்?. அரசாங்கத்தின்
நடவடிைகயால் இன்
மக்கள் விரக்தியைடந்தி க்
கின்றனர். அதனால் மக்கள்
அரசாங்கத் எதிராக
வீதிக்கிறங்குவைத அடக்கு
வதற்ேக இந்த அவசரகால

சட்டம் ெகாண் வரப்பட்
டி க்கின்ற .
ேம ம் அரசாங்கம்
அதிகாரத் க்கு வந் ஒன்
றைர வ டத்தில் ேமற்
ெகாண்ட எந்த ேவைலத்
திட்ட ம் இல்ைல.
ஆனால் 1250 மில்லியன்
பா பணம் அச்சிட்டி க்
கின்ற . இதைனத்தவிர
ேவ எந்த ேவைலத்திட்
ட ம் அரசாங்கத்திடம்
இல்ைல. எந்தள க்கு
என்றால் எம்ைமவிட
மிக ம் பின்தங்கிய
நாடான பங்களாேதஷிடம்
இ ந் ம் 250 மில்லியன்
ெடாலர் கடன்
ெபற்றி க்கின்ற .
பங்களாேதஷ்சிடம்
கடன் ெபற்ற
தலாவ நா என்ற
நிைலக்கு அரசாங்கம்
நாட்ைட ெகாண்
ெசன்றி க்கின்ற .
அேதேபான் அர
சாங்கம் அவசரகால
சட்டத்ைத பிரகடனப்ப
த்திய பின்னர் சர்வேதச
ஊடகங்கள் எம நாட்டில்
உண பற்றாக்குைற
ஏற்பட் ள்ளதாக ெசய்தி
ெவளியிட் வ கின்
றன. ஏெனனில் மக்கள்
அத்தியாவசிய ெபா ட்
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அத்தியாவசிய ெபா ட்
களின் விைல உயர்ைவ
கட் ப்ப த்த அவசரகால
சட்டம் ேதைவயில்ைல.
அதற்கு ேதைவயான
சட்ட திட்டங்கள் நாட்டில்
இ க்கின்றன. அத் டன்
ெகாவிட் ெதாற்றில்
இ ந் மக்கைள பா
காக்க அரசாங்கம் இ
வைர எந்த சட்டத்ைத ம்
அ ல்ப த்திக்ெகாள்ள
வில்ைல என ஜி ர்
ரஹ்மான் ெதரிவித்தார்.
பாரா மன்றத்தில்
கடந்த திங்களன் இடம்
ெபற்ற ஜனாதிபதி ேகாட்
டாபய ராஜப வினால்
அ
க்குக் ெகாண்
வரப்பட்ட அவசரகால
சட்ட ஒ ங்கு விதிகள்
மீதான விவாதத்தில் கலந்
ெகாண் உைரயாற்
ைகயிேலேய இவ்வா
குறிப்பிட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்
ெதரிவிக்ைகயில்,
அவசரகால சட்டத்தின்
கீழ் நாட்ைட நிர்வகிக்க
ேவண்டிய ேதைவ அர
சாங்கத் க்கு இல்ைல என
அைமச்சர் பந் ல குண
வர்த்தன கடந்த வ டம்
ெதரிவித்தி ந்தார். அேத
ேபான் ெடாலர் ஒன்ைற
202 பா க்கு விற்பைன
ெசய்யப்ப வதாக மத்திய
வங்கி ெதரிவித் ள்ள .
ஆனால் யதார்த்தத்தில்
அ எ
ம் இல்ைல.
வர்த்தக வங்கிகளில்
ெடாலர் 231 பா க்ேக
விற்பைன ெசய்யப்ப கின்
ற . அதனால் அரசாங்கம்




நாட்டில் இரா வ மய
மாக்கைல நைட ைறப்ப த்
தேவ அரசாங்கம் அவசரகால
சட்டத்ைத பிரகடனப்ப த்
தி ள்ள . இதற்காக பல
நாடகங்கைள அரசு அரங்
ேகற் கின்ற என ஸ்ரீலங்கா
ஸ்லிம் காங்கிரஸ் தைலவர்
ர ப் ஹக்கீம் ெதரிவித்தார்.
பாரா மன்றத்தில் திங்க
ளன் இடம்ெபற்ற ஜனாதி
பதி ேகாட்டாபய ராஜப
வினால் அ
க்குக் ெகாண்
வரப்பட்ட அவசரகால
சட்ட ஒ ங்கு விதிகள்
மீதான விவாதத்தில் கலந்
ெகாண் உைரயாற் ைக
யிேலேய இவ்வா குறிப்
பிட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்
ெதரிவிக்ைகயில்,
அத்தியாவசிய ேசைவ
கைள பா காப்பதற்காக
ெபா மக்கள் பா காப் சட்
டத்தின் 3 அல்ல 17 ஆம்
பிரிைவ ெகாண் வந்தி க்
கலாம். ஏன் அரசு அதைன
ெசய்யவில்ைல?. ேதைவ
யற்ற, ேவண்டப்படாத அவ
சரகால சட்டத்ைதேய அரசு
பிரகடனப்ப த்தி ள்ள .
அத்தியாவசிய ெபா ட்களின்
விைல உயர்ைவ கட் ப்
பத்த, நாட்டில் நைட

ைறயில் இ க்கும் அனர்த்த
காைமத் வ சட்டத்தின்
பிரகாரம் ெசயற்ப த்தலாம்.
அவ்வா இல்லாமல் கர்
ேவாைர பா காக்க அவசர
கால சட்டம் ேதைவயில்ைல.
அத் டன் அத்தியாவசிய
ெபா ட்களின் விைல நிர்
ணயம் ெசய் அரசாங்கம்
பல வர்த்தமானி அறிவிப்
கைள ெவளியிட்டி ந்த .
அதனால் கர்வாே க்கு
எந்த நன்ைம ம் கிைடக்க
வில்ைல. இ நாட்டில் இரா

அத்தியாவசிய
ெபா ட்களின்
விைல உயர்ைவ
கட் ப்ப த்த,
நாட்டில்
நைட ைறயில்
இ க்கும் அனர்த்த
காைமத் வ
சட்டத்தின்
பிரகாரம்
ெசயற்ப த்தலாம்.
அவ்வா
இல்லாமல்
கர்ேவாைர
பா காக்க
அவசரகால சட்டம்
ேதைவயில்ைல.

வ மயமாக்கைல நைட
ைறப்ப த் வதைன ம்
எதிர்க்கட்சிகைள அடக்குவ
ைத ம் உள்ேநாக்கமாகக்
ெகாண்ட . அேதேபான்
அரசாங்கத் க்கு எதிரான
ேபாராட்டங்கைள அடக்குதற்
கான திட்டமாகும்.
அரசு பல நாடகங்கைள
நடத் கின்ற . ஒவ்ெவா
நா ம் ஒவ்ெவா காட்சிகள்
அரங்ேகற்றப்ப கின்றன.
கர்ேவார் பா காப் அதிகா
ரிகள், ெபாலிஸார், இரா
வத்தினர் அத்தியாவசிய
ெபா ட்கள் களஞ்சியப்ப த்
தியி க்கும் களஞ்சியசாைல
கைள சுற்றிவைளக்கும் காட்
சிகைள ஒவ்ெவா நா ம்
காட்சிப்ப த்தி வ கின்றனர்.
இதன் லம் மக்கைள அரசு
ஏமாற் கின்ற . வ க்கட்டா
யமாக சில நடவடிக்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன.
அந்நிய ெசலாவணி பிரச்
சிைனயால் ெபா ட்கைள
இறக்குமதி ெசய்ய டியாத
நிைல ஏற்பட் ள்ள .
அவசரகால சட்டம் பிரக
டணப்ப த்தப்பட்ட ம தி
னேம சர்வேதச ஊடகங்கள்
இலங்ைகயில் உண ப்
பஞ்சம் ஏற்பட் ள்ளதாக
ெசய்தி ெவளியிட்டன.
இலங்ைக ெலபனானின்
நிைலக்கு ெசல்வதாக கூறப்
ப கின்ற . ெலபனானில்
70 வீதம் வ ைம. அந்த
நிைலக்ேக இலங்ைக ம்
ெசல்கின்ற என்றார்.
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ெவ க்கத்தக்க மிேலச்
சத்தனமான இப்பயங்
கரவாதச் ெசயைல
குறிப்பாக காத்தான்குடி
மக்கள் சார்பாக ம்,
இலங்ைக ஸ்லிம்
ச கம் சார்பி ம் எம
சம்ேமளன ம், அகில
இலங்ைக ஜம்இய்ய ல்
உலமாவின் காத்தான்குடி
கிைள ம் இைணந்
வன்ைமயாகக் கண்டிக்
கிேறாம். அேதேவைள
இச்சம்பவம் ெதாடர்பில்
உத்திேயாக ர்வமாக
அறிக்ைக ெவளியிட்ட
நி சிலாந் பிரதமர்
ெஜசின்ரா அட்ெறன்
கூறிய ேநர்ைமயான ம்,
ந நிைலயான மான
வார்த்ைதகள் அர்த்தமிக்க
ைவ ம் ெமச்சத்தக்கைவ
மாகும். தாக்குதைலச்
ெசய்தவர் ஒ தனி நபர்,
அவர் ெசய க்கு அவர்

மட் ேம ெபா ப்பாவார்.
தாக்குதல் சம்பவம் ஒ
மத நம்பிக்ைகையேயா,
குறிப்பிட்ட இனக்கு
ைவேயா, கலாசாரத்ைதேயா
சாரா என் அவர்
குறிப்பிட்டி ந்தார். எம
க த் நிைல ம் அ
சார்ந்ததாகேவ இ க்கிற .
நிச்சயமாக இத்தாக்கு
தலான மிகப் பிைழ
யான , அ வ ப்பான
ெசய ம் கூட. தீவிரவா
த ம் பயங்கரவாத ம்
அதன் எந்த வடிவி ம்
ஏற்கத்தக்கதல்ல. எந்
தெவா இனேமா,
மதேமா, கலாசாரேமா
அதற்கு சார்பாகேவா
ெபா ப்பாகேவா இ க்
க ம் டியா . இ க்
க ம் கூடா .
தாக்குதலால் பாதிக்
கப்பட்டவர்கள், காயம
ைடந்தவர்கள் அவர்கள

கு ம்பங்களின் வலிைய
நா ம் உணர்கிேறாம்.
மனிதம் சார்ந்த உற
நிைலயில் இன, மத, ேதச
ேவ பா கைளக் கடந்
அவர்க க்கான எம
ஆழந்த அ தாபங்க
ைள ம் ெதரிவிக்கிேறாம்.
பல் ைன ஊடகங்கள்
வாயிலாக ம், உள் ர்
மட்ட அறிதல்கள் அடிப்ப
ைடயி ம் நாம் அறிவ
என்னெவன்றால் இவ்
ஈனெசயைலப் ரிந்த
பயங்கரவாதி ம் அவர
கு ம்பத்தின ம் நீண்ட
நாட்களாக காத்தான்கு
டியில் இ க்கவில்ைல.
ெதாழில், கல்வி மற் ம்
பிற காரணங்க க்காக
ஊைரவிட் ெவளிேயறி
நீண்ட காலமாக ெவளி
யில்தான் வாழ்ந்தனர்
என ம் அவ்வறிக்ைகயில்
சுட்டிக்காட்டப்


அத்தியாவசியப் ெபா
பா ட்
கைள ப க்கல் ெசய்
யாமல் மக்க க்கு
நியாய விைலயில்
வழங்க ேவண் ம்
என அகில
இலங்ைக ஜம்
இய்ய ல் உலமா
ேகாரிக்ைக வி த்
ள்ள .
இ ெதாடர்பில்
உலமா சைபயில் ெசயலாளர்
அஷ்ைஷக் எம். அர்கம் ராமித்
மற் ம் பத்வா கு ெசயலாளர்
அஷ்ைஷக் எம்.எல்.எம் இல்யாஸ்
ஆகிேயார் இைணந் ெவளியிட்
ள்ள அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி
விக்கப்பட் ள்ளதாவ ,
தற்ேபா
உலகும் குறிப்
பாக எம தாய்நா ம் ெகாேரானா
ைவரஸின் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகியி
ப்பேதா , ெபா ட்களின் விைல
வாசி அதிகரித் மக்களின் அன்றாட
வாழ்க்ைக பாதிக்கப்பட் ள்ள .
இஸ்லாம் ச கப் பணிகளில்
ஈ ப மா ம் நலி ற்ேறார், பாதிக்
கப்பட்ேடார், ேநா ற்ேறார் என
ேதைவ ைடேயார்கைள இனங்
கண் உதவி ெசய் மா ம் எமக்கு
வழிகாட்டியி க்கின்ற .
மக்களின் அன்றாட ேதைவகைள
நிவர்த்தி ெசய்வதில் வியாபாரிகள்
ெப ம் பங்காற் கின்றனர். அல்
லாஹ− தஆலா அவர்களின் வியா
பாரங்களில் அபிவி த்தி ெசய்ய
ேவண் ம் என இச்சந்தர்ப்பத்தில்
பிரார்த்தைன ெசய்கின்ேறாம்.
வியாபாரிகள் எக்கட்டத்தி ம்
ேநர்ைம தவறிவிடக்கூடா என
இஸ்லாம் வலி த் கின்ற .

யான ைறயில் வியா
ேநர்ைமய
பாரம் ெசய் ம் வியாபாரிக
க்கு நபி ஸல்லல்லாஹ−
அைலஹி
வஸல்லம்
அ
அவர்கள் ஆ ெசய் ள்
ளேதா , அவ்வியாபா
ரிகள் நாைள ம ைம
நாளில் நபிமார்க
ட ம், உண்ைமயானவர்
க ட ம், ஷ−ஹீத்க
ட ம் இ ப்பார்கள் என் ம்
கூறி ள்ளார்கள்.
எனி ம், தற்ேபாைதய சூழ்நி
ைலயில் வியாபாரிகளில் சிலர் மக்க
க்கு அத்தியாவசியமாக ேதைவப்
ப ம் ெபா ட்கைள அவர்க க்கு
விற்பைன ெசய்யாமல் விைல
உயர் க்காக ப க்கல் ெசய்தி ப்ப
ைத ம் அதற்காக அரசாங்கம் சில
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாண்டி
ப்பைத ம் ஊடகங்கள் லம்
அறியக்கிைடக்கின்ற .
ப க்கல் ெசய்பவர்கள் பாவிகள்
என ம், சபிக்கப்பட்டவர்;கள்
என ம் ஹதீஸ்களில் எச்சரிக்கப்
பட் ள்ள . இவ்வா மக்க க்கு
அத்தியாவசியமாக ேதைவப்ப ம்
எப்ெபா ைள ம் ப க்கல் ெசய்
வ ஹராமாகும் என மார்க்க அறி
ஞர்கள் குறிப்பிட் ள்ளனர்.
ஆகேவ, இக்கட்டான இச்
சூழ்நிைலயில் வியாபாரிகள்
மக்களின் நலன்க தி
அவர்க க்கு அத்தியாவசியமாக
ேதைவப்ப ம் அைனத் ப்
ெபா ட்கைள ம் ப க்கல்
ெசய்யா நியாய விைலயில்
விற்பைன ெசய் மா அன் டன்
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறாம் என
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .
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(எம்.எம்.மின்ஹாஜ்)
தம உயிைர பணய
மாக ைவத் ெகாவிட்19
எதிராக ேபாரா ம் ைவத்
தியர்கள், தாதிமார்கள்,
சுகாதார ஊழியர்கள், ப்
பைட மற் ம் ெபாலிசா
க்கு நாம் நன்றி பாராட்ட
ேவண் ம் என மத்திய
மாகாண சைப ன்னாள்
உ ப்பின ம் கண்டி
மாவட்ட ஐக்கிய மக்கள்
சக்தி அைமப்பாள மான ஹிதாயத்
சத்தார் ெதரிவித்தார்.
ெகாேரானா என்கிற ெகாடிய
ெதாற் ேநாயில் இ ந் நாட்டில்
வா ம் அைனத் மக்களின் உயி
ைர ம் பா காக்க தம உயிைர
பணயம் ைவத் கு ம்பத்த
வர்கைள விட் ம் பிரிந் இர
பகல் என் பார்க்காமல் ெகாேரா
னா க்கு எதிராக ேபாரா பவர்க
க்கு நாம் அைனவ ம் இன மத
ேவ பா களின்றி அவரவர் மார்க்க
அடிப்பைடயில் பிரார்த்தைனயில்
ஈ பட ேவண் ம் என ம் அவர்
ெதரிவித்தார்.
இ ெதாடர்பில் அவர் ேம ம்
குறிப்பி ைகயில்
“நாம் அைனவ ம் த ப் சிகைள
ெபற் ெகாண்டா ம் பா காப்பாக
இ க்க ேவண்டிய டன் சுகாதார
நைட ைறகைள ெதாடர்ந் ம்
கைடப்பிடிக்க ேவண் ம்.
தற்ேபா நாட்டின் ெப ம்
பாலான ைவத்தியசாைலகள்


(ைபஷல் இஸ்மாயில்)
கிழக்கு மாகாணத்தில்
இ வைர 43 ஆயிரத்திற்கு
ேமற்பட்ட ேநாயாளர்க ம்,
720 மரணங்க ம் ஏற்பட்
ள்ள . கடந்த ேம, ஜூன்,
ஜூைல மாதங்களில் சரா
சரியாக 5 ஆயிரம் ேநாயா
ளர்கள் அைடயாளம் காணப்
பட்ட நிைலயில் ஆகஸ்ட்
மாதத்தில் மாத்திரம் 21 800
ேநாயாளர்கைளத் தாண்டி
ள்ளதாக கிழக்கு மாகாண
சுகாதார ேசைவகள் பணிப்
பாளர் ைவத்தியர் ஏ.ஆர்.எம்.
ெதௗபீக் ெதரிவித்தார்.
அவர் இ ெதாடர்பில்
ேம ம் ெதரிவிக்ைகயில்,
கடந்த ன் மாத காலங்
களில் ேம மாதம் 119, ஜூன்
மாதம் 132, ஜூைல மாதம்
106 மரணங்கள் பதிவாகி
ள்ள நிைலயில் ஆகஸ்ட்
மாதத்தில் 555 மரணங்கள்
ச தியாக உயர்வைடந் ள்
ள . இச்ச தியான அதிக
ரிப் ெடல்டா பிறழ்வினால்
ஏற்பட்டி க்க வாய்ப் ண் .
இந்த நிைலயில் 15 இலட்சத்
க்கு அதிகமான த ப் சிகள்
அரசாங்கத்தினால் எமக்கு
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள .
இதில் 7 இலட்சத் 65
ஆயிரத் 447 த ப் சிகள்
தல் ைறயாக ம், 4
இலட்சத் 85 ஆயிரம் த ப்
சிகள் இரண்டாவ
ைற
யாக ம் வழங்கப்பட் ள்

ள . இதில் 30 வய க்கு
ேமற்பட்டவர்க க்கும்,
18 – 30 வய க்குட்பட்ட
ன்நிைல கள உத்திேயா
கத்தர்கள், கர்ப்பிணித்
தாய்மார்கள், ஆசிரியர்கள்,
ெதாழிற்சாைல ஊழியர்கள்
ஆகிேயார்க க்கு இத்
த ப் சிகள் வழங்கப்பட்
ள்ள .
கிழக்கு மாகாணத்தி ள்ள
பிராந்திய சுகாதார ேசைவகள்
பணிமைனகளின் கீழ் வசித்
வ கின்ற ெபா மக்க க்கு
90 சத வீதமான த ப் சிகள்
தலாவ
ைறயாக வழங்
கப்பட் ள்ள .
60 வய க்கு ேமற்பட்ட
வர்க க்கு 95 சத வீதமான
இரண்டாவ த ப் சிகள்
வழங்கப்பட் ள்ள . த ப்
நிைலயங்க க்கு வர டியா
தவர்க க்கு இரா வத்தின்
உதவிேயா சகல மாவட்
டங்களி ம் உள்ள ம த் வ
ெபா சுகாதார ைவத்தி

யர்கள், உத்திேயாகத்தர்கள்,
ஊழியர்கள் இைணந்
வீ க க்குச் ெசன் வழங்கி
வ கின்றனர். ேம ம்,
அரசாங்கத்தினால் வழங்
கப்பட்ட அஸ்ரா ெசனிக்கா
என்ற த ப் சிகள் வழங்கும்
விேஷட ேவைலத்திட்டங்
க ம் ன்ென க்கப்பட்
வ கின்றன.
இதன் அ த்த கட்ட
மாக இவ்வாரம் கிைடக்க
இ க்கின்ற த ப் சிக
ைள ம், மிகுதியாக இ க்
கின்றவற்ைற ம் ரணமாக
வழங்கி 30 வய க்கு ேமற்
பட்டவர்க க்கு இரண்
டாவ கட்டமாக வழங்கி
ரணப்ப த்த ேவண் ம்
என் சுகாதார அைமச்சினால்
அறி
த்தல் வழங்கப்பட்
ள்ள .
இ வைர ெதாற்றாளர்க
ைள ம், ஏற்பட்ட மரணங்
கைள ம் ஆய் ெசய் ம்
ேபா இ வைர த ப் சிகள்
ஏ ம் ெபற் க்ெகாள்ளா
தவர்க ம், தலாவ
த ப் சிகள் ெபற் சிறி
காலம் ெசன்றவர்க ேம
அதிகமாக மரணித் ள்
ளார்கள். எனேவ, இ வைர
த ப் சிகள் ெபற் க்ெகாள்
ளாதவர்கள் உடனடியாக
தங்க க்கு ேதைவயான
பா காப்ைப உ திப்ப த்திக்
ெகாள் ங்கள்.
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(எம்.எஸ்.எம். ர்தீன்)
நி ஸிலாந் பயங்
கரவாதத் தாக்குதல்
ெதாடர்பில் காத்தான்குடி
பள்ளிவாசல்கள் ஸ்லிம்
நி வனங்களின் சம்ேம
ளனம் மற் ம் அகில
இலங்ைக ஜம்இய்ய ல்
உலமாவின் காத்தான்
குடிக் கிைள இைணந்
கண்டனம் ெவளியிட்
ள்ள
அவ்வைமப் கள்
இைணந் ெவளியிட்டி
க்கும் கூட்டறிக்ைகயில்
ேம ம் ெதரிவிக்கப்பட்
ள்ளதாவ ,
ெசப்டபம்ர் 3, 2021
நி ஸிலாந்தின் ஒக்லாண்ட்
மாநிலத்தில் அைமந் ள்ள
ைலன் க ண்ெடாளன்
ேபரங்காடியின் உள்ேள
சர்வேதச பயங்கரவாத
அைமப்பான ஐ எஸ் ஐ
எஸ் அைமப்பின் ெகாள்
ைககைள ஆதரிக்கும்
ேபாக்குைடய இலங்ைகப்
பிரைஜ ஒ வர் ெபா
மக்கைள கத்தியால் குத்தி
காயப்ப த்திய ெகா
ரமான பயங்கரவாத
சம்பவம் குறித் அறிந்
ததில் மிகுந்த அதிர்ச்சி ம்
க ைமயான மனேவத
ைன ம் அைடகிேறாம்.

ெகாவிட்19 ெதாற்றாளர்
களால் நிரம்பி ள்ளன.
ெகாேரானா ேநாயாளி
களின் அதிகரிப்பின்
காரணமாக சிகிச்ைச
ெசய்வதற்கு ைவத்தி
யசாைலகளில் உள்ள
ைவத்தியர்கள் உட்பட
சுகாதார ஊழியர்கள்
தட் த மாறி வ கின்
றனர்.
இந்த சந்தர்ப்பத்தில்
ெகாேரானாவில் இ ந் நாட்
மக்களின் உயிைர பா காக்க
ைவத்தியர்கள், தாதியர்கள், சுகா
தார ஊழியர்கள், ப்பைடயினர்,
ெபாலிஸார் தம உயிைர ம்
பணயம் ைவத் ேபாராடி வ
கின்றனர். இவர்கள ேசைவகைள
எம்மால் குைறத் மதிப்பிட
டியா . இர ,பகல் என்
பராமல் ேபாராடிவ ம் இவர்கள்
ப ம் ன்பம், யரம் சாதாரண
மான விடயமல்ல. இ வைரக்கும்
டாக்டர்கள், சுகாதார ஊழியர்கள்,
ப்பைடயினர் மற் ம் ெபாலிசார்
சில ம் ேசைவயில் இ க்கும்ேபா
இந்த ெகாேரானாவினால் பீடிக்
கப்பட் இறந் ள்ளனர். எனேவ
இவர்கள ேசைவக்கு நாட்
மக்கள் அைனவ ம் எப்ேபா ம்
நன்றிகடன்பட்டவர்களாக
உள்ளனர். எனேவ இவர்க க்காக
நாம் தின ம் பிரார் த்தைனகள்
ெசய்ய ேவண் ம். அ எம
கடைமயாகும்” என்றார்.




தி ேகாணமைல மாவட்
டத்தில் உள்ள கிண்ணியா
ஆதார ைவத்தியசாைலக்கு
"எதிர்க்கட்சியிலி ந் ஒ
ச்சு" நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்
கீழ் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின்
தைலவ ம் எதிர்க்கட்சித்
தைலவ மான சஜித் பிேர
மதாஸவினாரல் அத்தியாவ
சிய ம த் வமைன உபகர
ணங்கள் ைகயளிக்கப்பட்டன.
தி ேகாணமைல மாவட்ட
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி பாரா
மன்ற உ ப்பினர் இம்ரான்
மஹ் பின் ேவண் ேகா க்
கிணங்க இவ்வா ைவத்திய
உபகரணங்கள் ைகயளிக்கப்
பட்ட .
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின்
''எதிர்க்கட்சியிலி ந் ஒ
ச்சு' நிகழ்ச்சித் திட்டத்
க்கு ஒ ங்கிைணவாக
ஆேராக்கியமான நாட்ைடக்
கட்டிெய ப் ம் ேநாக்கில்
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் சஜித்
பிேரமதாச நா
ரா ம்
நைட ைறப்ப த் ம் "ஜன
சுவய" க த்திட்டத்தின்
லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ச க நலத்திட்டத்தின் 25
ஆவ கட்டமாக ப்ப
இலட்சத்
ப்ப ஆயிரம்
( பா.3,030,000) ெப மதி

யான அத்தியாவசிய ைவத்
தியசாைல உபகரணங்கள்
தி ேகாணமைல கிண்ணியா
ஆதார ைவத்தியசாைலக்கு
வழங்கிைவக்கப்பட்ட .
இதன் பிரகாரம் இரண்
இலட்சத் எ பத்தி ஐயா
யிரம் ( பா.275,000) ெப
மதி வாய்ந்த Multiple Monitors
உபகரணங்கள் 2மற் ம், பன்
னிரண் இலட்சத் நாற்ப
ஆயிரம் ( பா.1,240,000)
ெப மதியான Optiflow
Nasal Therapy உபகரணங்கள்
இரண் ம் இவ்வா வழங்கி
ைவக்கப்பட்ட . இதைன
எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் ஐக்
கிய மக்கள் சக்தியின் தைல
வ மான சஜித் பிேரமதாச
வினால் கிண்ணியா ஆதார

ைவத்தியசாைலயின் பணிப்
பாளர் ஐ.எம்.ஜவாஹிரிடம்
ஒப்பைடக்கப்பட்ட .
ெகாேரானா ெப ந்ெதாற்
காரணத்தால் பாதிப் க்குள்ளா
கி ள்ள மக்க க்கு சுகாதார
ரீதியாக நிவாரணங்கைள
வழங்கும் ெபா ட் ஐக்கிய
மக்கள் சக்தியின் உ ப்பினர்
கு , அைமப்பாளர்கள்,
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின்
ெவளிநாட் க் கிைளகள்,
உள்நாட் ெவளிநாட்
ஆதரவாளர்கள் "ஜன சுவய"
க த்திட்டத்தில் இைணந்
ெகாண் ''எதிர்க்கட்சியிலி
ந் ஒ
ச்சு' நிகழ்ச்சித்
திட்டத்ைத நைட ைறப்
ப த் கின்றனர்.




அ ராத ர மாவட்டத்தின்
ேநகம ஸ்லிம் கிராமத்தில்
பிரேதச மக்கள் ஒன்றிைணந்
ெகாவிட் விழிப் ணர் ெசய
லணிைய உ வாக்கி ள்ளனர்.
இந்த பிரேதசத்தில்
ெகாவிட் ெதாற்றாளர்கள் அதி
கரித் ள்ள நிைலயி ம், ஐந்
ெகாவிட் மரணங்கள் பதிவா
னைத அ த் பிரேதச மக்கள்
ஒன்றிைணந் இைணய வழி
கலந் ைரயாடைல ேமற்
ெகாண் பிரேதச ெகாவிட்
கட் ப்பாட் க்கான ேவைலத்
திட்டங்கைள தீவிரமாக ன்
ென த் வ கின்றனர்.
ஆரம்பத்தில் ெகாேரானா
விழிப் ணர் நிகழ்நிைல
கூட்டங்கைள நடாத்தி விழிப்
ணர் கைள ேமற்ெகாண்ட
ேதா
தற்கட்ட ெவளிக்கள
ெசயற்பாடாக கிராமத்ைத

சூழ ம் இக்கு வினர்கள்
ேபாஸ்டர்கைள கடந்த வாரம்
காட்சிப்ப த்தினர்.
பிரேதச மக்கேளா
இடம் ெபற்ற கூட்டத்தில்
இக்கு வின் பிரதான உ ப்
பினர்களாக பிரேதச சைப
உ ப்பினர்களான எம்.
எல்.ஹிஜாஸ், ஆர். ரிஸீம்
ெமாஹமட், ேஜ.எம். வாத்
ெமௗலவி, ஊடகவியலாளர்
எம்.ேஜ.பிஸ்ரின் ஹம்மத்
மற் ம் சிவில் ச க ெசயற்
பாட்டாளர் எம்.ஷஹ்ரின்
அஹமட் ஆகிேயார் ெதரி
ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.
ஊர்வாரி உ ப்பினர்க
ளாக எஸ்.சிராஸ்தீன், எம்.
எம் பஹீம், எப்.எம்.பஸ்ரின்,
எம்.எப்.பஸ்ஹான், எச்.
எச்.எம் சுஹத், எம்.எப்.எம்
ச ஸ், டப்ளி .எம்.பமீல்,
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எம்.எஸ்.எம்.ஷஹத்,எம்.ஆர்.
எம் ஹ−ைசன் ஆகிேயா ம்
ெதரி ெசய்யப்பட்டனர்.
அந்தக் கு வினரின் ன்
ென ப்ேபா ம், கிராம
மக்களின் ரண ஒத்
ைழப் டன் ெகாேரானா
விழிப்பணர் , வீட்டில்
தனிைமப்ப த்தப்ப ேவா
க்கான உதவிகள்,ெதாற்
க்குள்ளானவர்கைள
ைகயா தல்,ெதாற் ஏற்ப
வைத த த்தல்,ஆன்மீக
வழிகாட்டல்,ெபா ளாதார
உதவிகள் வழங்கள் ேபான்ற
பணிகைள ெசய்வதற்கான
டி கள் கடந்தவாரம்
ஊர்மக்கேளா இடம் ெபற்ற
நிகழ்நிைல கூட்டத்தில்
டிெவ க்கப்பட்டைம
குறிப்பிடத்தக்க .

