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ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபரைவ 
உட்பட பல்த ரப்  அரங்கில் 
இஸ்லா மிய ஒத்  ைழப்  அைமப்
பினால் இலங்ைகக்கு வழங்கப்
பட்ட ஆத ர விற்கு வர ேவற் த் 
ெதரி வித் ள்ள ெவளி வி வ கார 
அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், அர சியல் 
ேநாக்கங்க க்காக நா  கைள தனி
ைமப்ப த்  வைத எதிர்ப்ப தா க ம் 
மாறாக ேதசிய பிரச் சி ைன கைள 
அந்தந்த நா  கேள  தீர்த் க்ெ காள்
வ தற்கு அ  ம திக்க ேவண் ம் 
என் ம் சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.

அெம ரிக்காவின் நி  ேயார்க்கில் 
நைட ெபற்  வ ம் ஐக் கிய நா கள் 
ெபா ச் சைபயின் 76 ஆவ  
அமர்வில் பங்ேகற்கச் ெசன் ள்ள 
ெவளி வி வ கார அைமச்சர் ேபரா
சி ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ்,  இஸ்லா மிய 
ஒத்  ைழப்  அைமப்பின் ெபா ச்
ெச ய லாளர் சுப் அல் ஒ ைத மீைனச் 
சந் தித்  கலந்  ைர யா டி ய ேபாேத 
இவ்வா  குறிப் பிட் ள்ளார். 

ǽПǻதЧ

(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
ேதர்தல் சட்டத்தில் 

ேமற்ெகாள்ளப்ப ட
ேவண் டிய தி த்தங்கள் 
ெதாடர்பில் ஆராய்ந்  
அறிக்ைக 

உயிர்த்த ஞாயி  தாக் கு தலின் 
“சூத் தி ர தாரி அல்லாஹ்” என 
ஞான சா ர ேதரர் ெவளி யிட் ள்ள 
க த் க்கள் இலங்ைக ஸ் லிம்
கைள மாத் தி ர மல்ல 




ΏǿЪ-ஓ.ஐ.ż.ேபИΞவாУНைதΏǿЪ-ஓ.ஐ.ż.ேபИΞவாУНைத
(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல், எச்.எம்.எம்.பர்ஸான்)
ஓட்ட மா வடி மஜ்மா நகர் ெகாவிட் 

19 ைமய வா டிக்கு நல்ல டக்கத் க்காக 
எ த்  வரப்ப ம் ஜனா ஸாக்களின் 
எண் ணிக்ைகயில் பாரிய வீழ்ச்சி ஏற்
பட் ள்ள தா க ம் ேநற் ன்தினம் 
10 ஜனா ஸாக்கேள நல்ல டக்கம் ெசய்
யப்பட்ட தா க ம் ஓட்ட மா வடி ேகார
ைளப்பற்  ேமற்கு பிர ேதச சைப 
தவி சாளர் ஏ.ஏம்.ெநளபர் ‘விடி ெவள்
ளி’க்குத் ெதரி வித்தார். 
ேநற் ன்தினம் வைர ஓட்ட மா

வ டியில் 2948 ஜனா ஸாக்கள் நல்ல
டக்கம் ெசய்யப்பட் ள்ள தா க ம் 
அவர் கூறினார்.










‘தனியார் ெதாைலக்காட்சி 

நிகழ்ச் சி ெயான்றில் ெபா  பல 
ேசனா அைமப்பின் ெசய லாளர் 
ஞான சார ேதரர் ‘அல்லாஹ்’ 
ெதாடர்பில் ெதரி வித்த க த்

க்கள் அவ ர  ெசாந்தக்க
த்  அல்ல, ஞான சா ர
ேதரர் ‘அல்லாஹ் 
சூழ்ச் சிக்
காரன்’ 


 



ஸ்லிம் தனியார் சட்ட 
தி த்தம் ெதாடர்பில் சம கா லத்தில் 
நில ம் சர்ச்ைச க க்கு தீர்  
காண்ப  குறித்  எதிர்க் கட் சியில் 
அங்கம் வகிக்கும் ஸ்லிம் பாரா

 மன்ற உ ப் பி னர்கள் ேநற்  
சந் தித்  கலந்  ைர யா டி ள்ளனர்.  
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அ  வ ல
கத்தில் இடம்ெபற்ற இச்சந் திப்பின் 

ேபா  எதி ரணி பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்க ளான ர ப் ஹக்கீம், 
கபீர் ஹாஷிம், ரிஷாட் பதி தீன் 
எஸ்.எம்.மரிக்கார், இம்ரான் 
மக ப் மற் ம் ஜி ர் ரஹ்மான் 
ஆகிேயார் கலந்  ெகாண்டனர். 
இதன்ே பா  அைமச்ச ர ைவயில் 
ன்ெ மா ழி யப்பட் ள்ள 

2 ஆம் பக்கம் பார்க்க
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“” 


ர  ெசாந்தக்க
, ஞான சா ர
லாஹ் 

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
உயிர்த்த ஞாயி  தின தாக் கு தல்

களின் பிர தான சூத் தி ர தா ரி யாக க
தப்ப ம் ஷங் ரில்லா ேஹாட்டலில் 
தற்ெ காைல குண் த் தாக் குதல் 
நடாத் திய  பயங்க ர வாதி சஹ்ரான் 
ஹாசீம், கிங்ஸ்பரி ேஹாட்டலில் 

தாக் குதல் நடாத் திய ெமாஹம்மட் 
பாரக் ஆகி ேயாரின் மைன வியர் 

உள் ளிட்ட  10 ேபரின் விளக்க ம
றியல் காலத்ைத எதிர்வ ம் ஒக்
ேடாபர் 6 ஆம்  திக தி வைர  நீதி
மன்றம் நீடித்த . 






7 ஆம் பக்கம் பார்க்க

2 ஆம் பக்கம் பார்க்க




ஞானசார ேதரர் 
ெதாைலக்காட்சி 
நிகழ்ச்சிகளில் பங்ேகற்ற  
ெவளியிட்டி ந்த 
ெவ ப்  ேபச்சுக்கு 
எதிராக ன்னாள் 
ேமல் மாகாண சைப 
உ ப்பினர் அர்ஷாட் 
நிஸா தீன் சிேரஷ்ட 
சட்டத்தரணிகளான 
மஞ்சுல பதிராஜ 
மற் ம் நாமல் ராஜபக்ச 
ஊடாக  ெபாலிஸ் 
தைலைமயகத்தில் 
ைறப்பாடளித்தார்.






(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
. 10 ஆயிரம் ெப  ம

தி யான நிவ ாரண ெபாதி
கைள வழங்கி, ெகா ம் பி
ள்ள ஏைழப் ெபண்களின் 

ெபயரில், வங்கிக் கணக் கு

கைள ஆரம் பித் , அத 
டாக ைநஜீ ரிய பிர ைஜகள் 
ன்ென த்த பாரிய  பண 

ேமாசடி  ெதாடர்பில் பல்
ேவ  தக வல்கள் ெவளி ப்ப
த்தப்பட் ள்ளன.

இைணயம் ஊடாக பண 
ேமாச டியில் ஈ  பட்ட 58,30 
வய  கைள உைடய ைநஜீ
ரிய பிர ைஜகள் இ வர் 
ெதஹி வ ைளயில்

2 ஆம் பக்கம் பார்க்க

2 ஆம் பக்கம் பார்க்க





(எச்.எம்.எம்.பர்ஸான்)

“ேபாைதப்ெ பா ள் பாவ
ைனக்கு அடி ைம யான என  
மகைன தி த்  வ தற்கு நான் 
பல்ேவ  யற் சி கைள 
ெசய்  வந்ேதன். ேபாைதப்
ெபா ள் பாவிக்க ேவண்டாம். 
ெகட்ட நண்பர்க டன் ேசர 
ேவண்டாம் என்  த் தி மதி 

ெசான்ன ேபாேத என  மகன் 
என  கண்ைண ேதாண்டி 
விட்டான்” என்  67 வய 
ைடய தந்ைத ெயா வர்  தன  
மன ேவத ைனைய ெதரி
வித்தார்.
வாைழச்ேசைன ெபாலிஸ் 

பிரி க் குட்பட்ட தியா வட்
டவான் பாட சாைல வீதியில் 

கடந்த சனிக் கி ழைம 18 ஆம் 
திகதி மகன் தன  தந்ைதைய 
ெகா  ர மான ைறயில் தாக்கி 
அவ ர  கண்ைண அவ ன  
விரல்களால் ேதாண்டி எ த்த 
ேகாரச் சம்ப வ ெமான்  இடம்
ெபற் ள்ள .

2 ஆம் பக்கம் பார்க்க







(ஆர்.யசி,எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ஞான சார ேதரர் “ஈஸ்டர் 

தாக் கு தலின் பிர தான சூத் தி ர
தாரி அல்லாஹ்” என்  கூறி 
இஸ்லாத்ைத ம் ஸ் லிம்க
ைள ம் நிந் திக்கும் வைகயில் 
க த்  ெவளி யிட் டி க் கிறார். 
இதற்கான நட வ டிக்ைக 
என்ன என ெகா ம்  

மாவட்ட பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் ஜி ர் ரஹ்மான் 
சிவில் பா  காப்  அைமச்
ச ரிடம் பாரா  மன்றில் 
எ ப் பிய ேகள் விக்கு அவர் 
ந  வல்ே பாக்ைக கைட ப்பி
டித்த டன், ேநர டி யாக பதில் 
வழங்கா , 

“”





7 ஆம் பக்கம் பார்க்க

(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
ஸ்லிம் விவாக விவா க ரத் ச் 

சட்டம் மற் ம் காதி நீ தி மன்ற 
ைறைம சவா க் குட்ப த்தப்

பட் ள்ள நிைலயில் ஸ்லிம் 
ெபண்கள் அபி வி த்தி நம் பிக்ைக
யகம் நாெடங்கும் பாதிக்கப்பட்
ள்ள ஸ்லிம் ெபண்க க்கு 

நீதி ெபற் க் ெகா ப்ப தற்காக 
மாவட்ட ரீதியில் ெபண்கள் 
அைமப்  கைள நி   வ தற்குத் 

திட்ட மிட் ள்ள .
இம்மா வட்ட ரீதி யி லான 

ெபண்கள் அைமப் கள் லம் 
சட்ட ஆேலா ச ைனகள் வழங்கப்ப
ட ள்ளன.
த்த ளத்ைத தள மாகக் ெகாண்  

இயங் கி வ ம்  ஸ்லிம் 
ெபண்கள் அபி வி த்தி நம் பிக்ைக
ய கத்தின் பணிப்பாளர் ஜ−ைவ ரியா 
ைக தீைனத் ெதாடர்  ெகாண்  






2 ஆம் பக்கம் பார்க்க

(ஆர்.யசி,எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
அடிப்ப ைட வாத தாக் கு தல்தா ரி க
க்கு சூத் தி ர தாரி அல்லாஹ்தா ெனன்ற 

ஞான சார ேதரரின் க த்ைத கண் டிக்
கிேறன். ஸ்லிம் உ ப் பி னர்கள் இ
ெதா டர்பில் ஏன் ெமள ன மாக இ க்
கின்றார்கள் என ேகட் கின்ேறன் என 
தமிழ் ேதசிய கூட்ட ைமப்  உ ப் பினர் 
இ.சாணக் கியன் ேகள்வி எ ப் பினார்.








7 ஆம் பக்கம் பார்க்க

இலங்ைக ஸ்லிம்களின் விவகாரங்கள் 
ெதாடர்பில் விரிவாக ேகட்டறிந்தார் 
ெபா ச் ெசயலாளர் சுப் அல்-ஒைதமீன்

ஓ.ஐ.சி. பிரதிநிதிக டன் ெவளிவிவகார அைமச்சர் பீர்ஸ்...
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ெசய்திகள்02 Thurs day  23, September 2021   

















இதன்ே பா  இவ்வாண்டின் 
ெதாடக்கத்தில் ஜனா தி பதி ேகாட்
டா பய ராஜ ப க்ஷ க்கும் இஸ்லா
மிய ஒத்  ைழப்  அைமப்பின் 
ெபா ச் ெசய லா ள க்கும் 
இைடயில் இடம் ெபற்ற ெதாைல
ேபசி உைர யா டைல நிைன 
கூர்ந்த அைமச்சர் பீரிஸ், இலங்
ைகக்கும் சர்வ ேதச ஸ்லிம் 
ச  கத் திற்கும் இைட யி லான நீண்
ட கா லத்ெ தா டர்ைபப் பற் றி ம் 
குறிப் பிட்டார்.
பலஸ் தீன அரைச தலில் அங்

கீ க ரித்த வர்களில் இலங்ைக ம் 
ஒன்  என்ப டன் ன்னாள் 
ஜனா தி ப தி ம் தற்ே பா ைதய 
பிர த ம  மான மஹிந்த ராஜ பக்ச, 
இளம் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன

ராக இ ந்த ேபா  இலங்ைக 
பலஸ் தீன நட்  ற ச் சங்கத்ைத 
நி வி 25 ஆண்  க ளாக அதன் 
தைல வ ரா க ம் பணி யாற் றினார் 
என் ம் அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
ெதரி வித்தார். அத்ே தா  பலஸ்
தீனப் பிரச் சி ைனக்கு இலங்ைக 
ெதாடர்ந் ம் ஆத ர வ ளித்  வ  வ
தா க ம் குறிப் பிட்டார்.
ஐ.நா மனித உரி ைமகள் 

ேபரைவ உட்பட பல்த ரப்  
அரங்கில் இஸ்லா மிய ஒத் 
ைழப்  அைமப்  இலங்ைகக்கு 
வழங் கிய ஆத ரைவ பாராட் டிய 
ெவளி வி வ கார அைமச்சர், அர
சியல் ேநாக்கங்க க்காக நா
கைள தனி ைமப்ப த்  வைத 
எதிர்க்கும் அேத ேவைள நா கள் 

தம  ேதசிய பிரச் சி ைன கைள 
தீர்த் க்ெ காள்வ தற்கு அ  ம திக்க 
ேவண் ம் என் ம் வலி  த்
தினார்.
ேம ம் இதன்ே பா  இலங்

ைகக்கும் இஸ்லா மிய ஒத் 
ைழப்  அைமப் க்கும் அதன் 
உ ப்  நா  க க்கும் இைட யி
லான ெந க்க மான மற் ம் நீண்
ட கால உற  கைள வர ேவற்ற 
அவ்வ ைமப்பின் ெபா ச்ெச ய
லாளர் அல் ஒ ைதமீன், இஸ்லா மிய 
ஒத்  ைழப்  அைமப்  உல க ளா
விய ரீதி யி ள்ள ஸ் லிம்களின் 
நலனில் அக்கைற ெகாண் டி ப்
ப தா க ம் ெதரி வித்தார். அேத
ேவைள ஸ் லிம்கள் உள்நாட்  
ச க, கலா சாரம் மற் ம் நாட்டின் 
சட்டத் திற்கு மதிப்ப ளித் ச்ெச
யற்ப ட ேவண் ம் என் ம் சுட் டிக்

காட் டினார்.
ஏைனய ச  கங்க ளி லி ந்  

தம்ைமத் தனி ைமப்ப த் திக்
ெகாண்  வா ம் கு க்க ளினால் 
ஏற்ப டக் கூ டிய அபா ய நிைல 
ெதாடர்பில் குறிப் பிட்ட அவர், 
இ  பிரி விைன மற் ம் ேபர ழி
விற்கான ெசயன் ைற என்ப
டன் தீவி ர வாத ெசயற்பா 

க க்கும் வழி வ குக்கக் கூ ம் 
என் ம் கூறினார்.
ேம ம் ெகாவிட்19 ைவரஸ் 

ெதாற் றினால் மர ணிக்கும் 
ஸ்லிம் ஜனா ஸாக்கைள இஸ்

லா மிய மத நம் பிக்ைக களின் 
பிர காரம் அடக்கம் ெசய்வ தற்கு 
அ  மதி வழங் கி ய ைமக்காக 
அர சாங்கத்ைதப் பாராட் டிய 
அல் ஒ ைதமீன், தம  அைமப்  
தீவி ர வாதம், வன் ைற ஆகி ய

வற் க்கு எதி ரான நிைலப்பாட்
ைடேய ெகாண் டி ப்ப தா க ம் 
ெதரிவித்தார்.
அத்ேதா  ெகாவிட்  19 

ைவரஸ் பரவல் அச்சு த்தல் 
காரணமாக ஏற்கனேவ 
திட்டமிடப்பட்ட விஜயம் 
ஒத்திைவக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில், நாட்டின் 
ன்ேனற்றகரமான 

ெசயற்பா கைள 
அவதானிப்பதற்குத் 

க்கு ெவான் டன் 
இலங்ைகக்கு விஜயம் 
ேமற்ெகாள் மா  இதன்ேபா  
ெவளிவிவகார அைமச்சர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் சுப் அல்ஒைதமீ க்கு 
அைழப் வி த்தைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

என க த்  ெவளி யிட்ட
தாக ஸ்லிம் ச  கத் தி ள் 
ேபசப்பட்  வ  கின்ற . இ  
தவ றாகும்”  என ெபா  பல 
ேசனா அைமப்பின் ஊடக 
பிரி  அறிக்ைக ெயான் றிைன 
ெவளி யிட் ள்ள .
அவ்வ றிக்ைகயில் ேம ம் 

ெதரி விக்கப்பட் ள்ள தா வ  
‘ெதாைல க்காட்சி நிகழ்ச் சியில் 
ஞானசார ேதரர் ெதரி வித்த 
க த் க்கள் அவ ர  தனிப்
பட்ட க த்  அல்ல. அல்
குர் ஆனின் 8 ஆவ  அத் தி
யாயம் 30 ஆவ  வச னத்ைதக் 
குறிப் பிட்ேட அவர் க த்  
ெதரி வித் ள்ளார். ஸ்ரீலங்கா 
ெதளஹீத் ஜமா அத் தினால் 
அப் ல் ராசீக்கின் தைல
ைமயில் ெமாழி ெப யர்க்கப்
பட்ட அல் குர் ஆனின் சிங்கள 
ெமாழி ெபயர்ப் பிேல இவ்
வா  குறிப் பிட் ள்ள .

‘நபிேய; உம்ைம சிைறப்ப
த்தேவா அல்ல  உம்ைம 

ெகாைல ெசய்யேவா அல்ல  
உம்ைம ஊைர விட் ம் ெவளி
ேயற்றி விடேவா உமக்கு 
விேரா த மாக நிரா க ரிப்ேபார் 
சூழ்ச்சி ெசய்  ெகாண் டி ந்த 
ேநரத்ைத நிைனத் ப்பா ம். 
அவர்க ம் சூழ்ச்சி ெசய்  
ெகாண் டி ந்தார்கள். (அவர்க
க்கு எதி ராக) அல்லாஹ் ம் 

சூழ்ச்சி ெசய்  ெகாண் டி
ந்தான். ஆனால் சூழ்ச்சி 
ெசய்ேவாரில்  எல்லாம் அல்
லாஹ்ேவ மிக்க ேமலா னவன் 
8.30

எனேவ ெதாைலக்காட்சி 
நிக ழச் சியில் ஞான சார ேதரர் 
அல்லாஹ் ெதாடர்பில் 
தன  தனிப்பட்ட க த்ைத 
ெவளி யி ட வில்ைல. ஸ்ரீலங்கா 
ெதளஹீத் ஜமா அத்தின் 
அல் குர்ஆன் சிங்கள ெமாழி 
ெபயர்ப்பின் வச னங்க ைளேய 
வாசித்தார்.
அல்குர் ஆனின் இந்த சிங்

கள  ெமாழி ெப யர்ப்  2015 
ஆம் ஆண்  ேமற்ெகாள்ளப்
பட் ள்ள . அன்  தல் 
கடந்த ஆ  வ  டங்க ளாக 
அந்த வசனம் பிைழ யா ன  
என ஸ்லிம் ச  கத்தில் 
எவ ம் சுட் டிக்காட் டி ள்ள
தாக அறி ய வில்ைல.
எனேவ ஞான சார ேதரர் 

‘அல்லாஹ்’’ ெதாடர்பாக 
இவ்வா  க த்  ெவளி யிட்
ள்ளார். ‘அல்லாஹ்’ைவ 

அவ மா னப்ப த் தி ள்ளார் 
என்  கூறி ஊடக மாநா கள் 
நடத்  வதில் எவ் வித பிர ேயா
ச ன  மில்ைல. 
சூழ்ச்சி ெசய்ேவா ரி

ெலல்லாம் அல்லாஹ்ேவ 
மிக்க ேமலா னவன்’ என்  
கூறப்ப  வ  ெதாடர்பில் 
எவ ரா வ  ஒ  வ க்கு 
பிரச்சிைனெயன்றால் இந்த 
வசனத்ைத குர் ஆ க்குள் 
உள்வாங்கிேயாைர ெதாடர்  
ெகாண்  பிரச்சிைனைய 
தீர்த் க்ெகாள் மா ம் நாம் 
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறாம்  
எனக்குறிப்பிடப்பட் ள்ள .

 உலக  ஸ் லிம்க ைள ம் 
நிந்திப்ப தாகும். இதைன நாம் 
வன்ைமயாகக் கண் டிக் கின்ேறாம். 
குர்ஆன் வசனம்  இறக்கப்பட்ட 
காலம், சூழைல ரிந்  ெகாள்ளா  
ெமாழி ெபயர் ப்பிைன அடிப்ப ைட
யாகக் ெகாண்  அல்லாஹ்ைவ 
நிந் தித்தைம ஸ் லிம்கைள ய
ரத்தில் ஆழ்த் தி ள்ள  என அகில 
இலங்ைக ஜம் மிய்யத் ல் உலமா 
சைப ெபா  பல ேசனா அைமப்பின் 
ஊட கப் பி ரி  ெவளி யிட் ள்ள 
அறிக்ைகக்கு பதில் வழங் கி ள்ள .
அகில இலங்ைக ஜம் மிய்யத் ல் 

உலமா சைபயின் ெபா ச் ெசய
லாளர் அர்க்கம் ரா மித்தின் 
ைகெயாப்பத் டன் கூடிய அறிக்
ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்பட்
ள்ள தா வ ; அண்ைமயில் ஊடக 

மாநா ெடான்றில் ஞான சா ர ேதரர் 
ெதரி வித்த மதத் திைன அவ ம திக்கும் 
க த் க்கள் ெதாடர்பில் ெபா
பல ேசனா அைமப்  ெவளி யிட்
ள்ள ஊடக அறிக்ைக யினால் 

நாம் ெபரி ம் அதிர்ச் சிக் குள்ளா
கி ள்ேளாம். குறிப் பிட்ட ஊடக 
மாநாட்டில் கல ெகாட அத்ேத 
ஞான சா ர ேதரர் மிக ம் ேமாச மாக 
மத நிந்தைன ெசய் ள்ளார். அவர் 
உயிர்த்த ஞாயி  தாக் கு தலின் “சூத்
தி ர தாரி அல்லாஹ்” எனக் குறிப் பிட்
ள்ளார்.
ஞான சா ர ேத ரரின் இந்தக் 

க த்  இலங்ைக ஸ் லிம்கைள 
அவமதிப்ப  மாத் தி ர மல்ல  
உல கி ம் வா ம் சுமார் இரண்  
பில் லி ய க்கும் ேமலான  ஸ்
லிம்கள் மீ  சுமத்தப்பட்ட அவ மா

ன மாக நிந்த ைன யா கேவ நாம் க
 கிேறாம். பின்  இந்த ேமாச மான 
அவ ம திப்  ெதாடர்பாக எ  வித 
கார ணங்க  மின்றி அல் குர் ஆனின் 
8:30 வச னத்ைதக் குறிப் பிட்  விப
ரிப்ப  எவ் வி தத் தி ம் அடிப்ப ைட
யற்ற தாகும்.
இந்த பார  ர மான  க த் திைன 

ெவளி யி  வ தற்காக குறிப் பிட்ட மத 
கு  சிங்கள ெமாழி ெப யர்ப்ெபான்
றி ைனேய ைகயாண் ள்ளார். அவர் 
ேதர்ந்ெத த்த அல் குர்ஆன் வசனம் 
ெதாடர்பான விவ ர ணக் கு றிப் பிைன 
அவர் வாசித் தி ந்தால் இவ்வா றான 
பிரச் சி ைனக் கு ரிய பர ப ரப்பான க த்
திைன ெவளி யிட் டி க்க மாட்டார்.
நாட்டின் இலக் கிய கிரந்தங்கைள 

எ த் க்ெகாண்டால் தற் பிர
தியின் ெபா ள் ெபா  மக்க க்கு 
விளங்கிக் ெகாள்ள  டி யாமல் 
இ ப்ப த னாேல விவ ரண ல்கள் 
ெவளி வ  கின்றன. மகா வங்ச கிரந்
தத் க்கும் விவ ரண ல் எ  தப்
பட் ள்ள .
சிங்கள ெமாழி யி லான காவி

யத்தின் கவி ைத ெயான் றி ன  
ெபா ைள சாதா ரண ெமாழியில் 
விப ரிப்ப தற்கு ன்  அ  என்ன 
கவிைத? அதன் கவி ஞர்யார், கவி
ஞரின் இலக்கு என்ன? அந்தக் 
கவி ைதக்கு ன்ைனய கவிைத 
எ ? அந்தக்க வி ைதக்கும் இந்தக் 
கவி ைதக் கு ள்ள ெதாடர்  என்ன? 
என்பைத ஆராய்ந்   ேதடிப்பார்த்  
ெதளி வான கட்  ைர ெயான் றிைன 
எ   வற்கு பாட சாைல மாண வர்க
க் குக் கூட ெதரி ம்.
அல்லாஹ் வினால் இறக்கப்பட்ட 

னித குர்ஆன் வச னங்கள் ெதாடர்
பாக க த்  ெவளி யி  வ தற்கு 
ன்  அந்த வசனம் இறக்கப்பட்ட 

சூழ ைல ம் க த் திற்ெகாள்ளா  
மாற்ற மான திரி பட்ட க த் க்
கைள  ெவளி யி  வ  தவிர்க்கப்ப ட
ேவண் ம்.
அல் குர்ஆன் வசனம் 8:30 இறக்

கப்பட்ட காலம் மக்கா வாசிகள் 
ஹம்ம  நபி ய வர்கைள ெகாைல 

ெசய்வ தற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
பல்ேவ  சூழ்ச் சி கைள பின்ன ணி
யாகக் ெகாண்ட தாகும். என்றா ம் 
அல்லாஹ் நபி ய வர்கைள இந்த 
சூழ்ச் சி க ளி லி ந் ம் பா  காத்தான் 
என்பேத இந்த குர்ஆன் வச னத்தின் 
ேநாக்க மாகும். மக்கா வா சி களின் 
சூழ்ச் சிைய ேதாற்க டிப்ப  திட்ட
மிட்ட ஏற்பா  ஒன்றல்லவா?
இந்த அல் குர்ஆன் வசனம் இறக்

கப்பட்ட  என்ன கார ணத் க்காக? 
யா க்காக இறக்கப்பட்ட ? இந்த 
குர்ஆன் வசனம் இறக்கப்பட்ட 
சூழைலப் ரிந்  ெகாள்ளா , 
தான் அறியாதெமாழியில் 
எ தப்பட் ள்ள குர்ஆன் 
வசனத் க்கு ஞானசாரேதரர் 
இவ்வாறான அவமதிப்  
ெசய் ள்ளைம ெதாடர்பில் 
நாம் எம  கண்டனங்கைள  
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறாம்.
சமயத் தைலவர் ஒ வர் 
க்கியமான க த் க்கைள 

ெவளியி வதற்கு ன்  
அ  ெதாடர்பில் கூ தல் 
அவதானம்  ெச த்தேவண்டிய  
மிக ம் அவசியமாகும் எனத் 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

கடந்த 18 ஆம் திகதி ைக  ெசய்யப்பட்ட 
நிைலயில், அவர்கள் எதிர்வ ம் 24 ஆம் 
திக தி வைர விளக்க மறி யலில் ைவக்கப்பட்
ள்ளனர்.
 இந் நிைல யி ேலேய குறித்த சம்பவம் 

ெதாடர்பில் சி.ஐ.டி.யின் கணினி குற்ற 
விசா ரைணப் பிரிவின் பணிப்பாளர் அேசாக 
தர்ம ேச னவின் கீழ் இடம்ெப ம் விசா ர
ைண களில் பல்ேவ  தக வல்கள் ெவளிப்ப
த்தப்பட் ள்ளன.
அதன்படி ேமாசடி ெசய்யப்பட்ட பணம், 

' பிட் ெகாயின்' உள் ளிட்ட பல்ேவ  
ேமாசடி ைற ைமகள் லம்  ெவளி நாட்
க்கு அ ப்பப்பட் ள்ளைம இ  வ ைர யி

லான விசா ர ைண களில் ெதரி ய வந் ள்ள .
ஆைட ெதாழில் ட்ப வி ய லாளர் ஒ

வரின் ைறப்பாட் க்கு அைமய ன்ென
த்த விசா ர ைண க ளி ேலேய இைவ ெவளிப்

பட் ள்ளன.
 57 வய தான குறித்த ெபண்ைண வட்ஸ் 

அப் ஊடாக ெதாடர்  ெகாண் ள்ள, ெதஹி
வ ைள ையயில் வசிக்கும் இ  ைநஜீ ரி யர்கள், 
லண்டனில் இ ந்  இந் நாட்டில் த
லீட்  நட வ டிக்ைக ஒன் றிைன ஆரம் பிக்க 
அவைர இைணத் க்ெ காள்வ தாக ெதரி வித்
ள்ளனர்.
அதன் பின்னர் லண்ட னி லி ந்  

ெடாலர்கள் மற் ம் தங்க ஆபர ணங்கள் 
அடங் கிய ெபட் டி ெயான்  அவ க்கு 
அ ப்பப்பட் ள்ள தா க ம், அதைன 

சுங்கத் திைணக்க ளத் தி லி ந்  வி  விக்க  
வங்கிக் கணக்ெ கான் க்கு 5 இலட்சத்  
40 ஆயிரம் பா ைவப் பி லிட ேவண் ம் 
என ேகாரப்பட் ள்ள .  கூரியர் ேசைவ 
ஊழி ய ராக நடித்த ஒ  வரின் அறி வித்தல் பிர
காரம், குறித்த ெபண் பணம் ெச த் தி ள்ள 
ேபா ம், அவ க்கு அந்த பரிசு கிைடக்க
வில்ைல.
இந் நிைல யி ேலேய தான் ேமாசடி ெசய்

யப்பட் ள்ள ைமைய உணர்ந்  குறித்த 
ெபண் ைற யிட் ள்ள டன், அதைன 
அடிப்ப ைட யாக ெகாண்  விசா ர ைணகள் 
இடம்ெபற் ள்ளன.
இதன்ே பா  குறித்த ைறப்பாட்டாளர், 

ைவப்  ெசய்த பண மா ன  ெகா ம்  
12 ஐ ேசர்ந்த  பாத் திமா என்ப வரின் 
ெபயரில்  இ ப்ப  ெதரி ய வந் ள்ள . 
குறித்த ெபண்ைண விசா ரித் ள்ள சி.ஐ.டி. 
பல்ேவ  விட யங்கைள ெவளிப்ப த் திக்
ெகாண் ள்ள .
இந் நிைலயில் இ  ெதாடர்பில் விசா ரித்த 

ேபா , இைளஞர் ஒ வர் 10 ஆயிரம் பா 
நிவா ரண ெபாதி ெயான் றிைன தமக்கு தந் , 
இவ்வா  தன  ெபயரில் வங் கிக்க ணக்கு 
ஆரம் பித் ,  அக்க ணக்கின் இலத் தி ர னியல் 
அட்ைடைய அவர் ெபற் க்ெ காண்ட தாக 
ெதரி வித் ள்ளார்.
இ  ெதாடர் பி லான ேமல திக விசா ர

ைண களில், ஒ  வங்கிக் கணக்கு த்தகம் 
ெதாடர்பில் 20 ஆயிரம் பா திட்ட மி டப்

பட்ட இைளஞர் கு  ெவான் க்கு ெச த்
தப்பட் ள்ளைம ெதரி ய வந் ள்ள .
அந்த விசா ர ைண க ளி ேலேய ைநஜீ ரி யர்கள் 

இ  வ ம் ெதஹி வ ைளயில் ைவத்  கடந்த 
18 ஆம் திகதி ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.
ைக  ெசய்யப்ப ம் ேபா , ெகா ம்பின் 

ஏைழ ெபண்கைள ஏமாற்றி ஆரம் பிக்கப்
பட்ட வங்கிக் கணக் குகள் 21 இன் இலத் தி
ர னியல் அட்ைடகள் அவர்க ளிடம் இ ந்  
சி.ஐ.டி.யினரால் ைகப்பற்றப்பட் ள்ளன.
கடந்த இ  மாதங்களில் குறித்த  21 

வங்கிக் கணக் குகள் ஊடாக சுமார் ஒ  
ேகாடிேய 35 இலட்சம் பா பணம்  
ேமாசடி ெசய்யப்பட்  ெவளி நா  க க்கு 
அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ளைம ெதரி ய வந்
ள்ள .
இந் நிைலயில் ைநஜீ ரி யர்களால் 
ன்ென க்கப்ப ம் பண ேமாச

டிகள் குறித்த சம்ப வங்கள்  நா க்கு 
நாள் அதி க ரித்  வ வதாக ெபாலிஸ் 
தைலைமயக உயர் அதிகாரி ஒ வர் 
குறிப்பிட்டார். கடந்த நான்கு மாதங்களில் 
இவ்வாறான ேமாசடிகள் ெதாடர்பில் 
170  ைறப்பா கள் வைர கிைடக்கப் 
ெபற் ள்ளதாக ம், பண ேமாசடிக்கு 
உள்ளானவர்களில் ைவத்தியர்கள், 
உள்ளிட்ட ச கத்தில் உயர் மட்டத்தில் 
இ க்கும் பலர் காணப்ப வதாக ம்  
குறித்த அதிகாரி சுட்டிக்காட்டினார்.

இவ்வா  மகனின் தாக் கு த க்கு இலக்
கான அந்நபர் வாைழச்ேசைன ஆதார 
ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட்  
பின்னர் ேமல திக சிகிச்ைசக்காக மட்டக்க
ளப்  ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைலக்கு மாற்
றப்பட்  தற்ே பா  வைர அவர் அங்கு 
சிகிச்ைச ெபற்  வ  கிறார்.
இவ்வா  ெகா  ர மான தாக் கு த க் குள்

ளான சதக்கத் ல்லாஹ் அசனார் க த்  
ெதரி விக்ைகயில்
என  மக க்கு தற்ே பா  பத்ெ தான்

ப  வய . அவன் 2017 ஆம் ஆண்டில் 
இ ந்ேத ேபாைதக்கு அடி ைம யாகி 

விட்டான். நான் அவைன தி த்  வ தற்கு 
என்னால் டிந்த யற் சி கைள ெசய்
ள்ேளன்.
நான் பள் ளி வாசல் ஒன் றில்தான் கடைம 
ரிந்  வந்ேதன். என  மகன் ேபாைதப்
ெபா ள் பாவ ைன யாளர் என்ற கார ணத்
தினால் தான் நான் கட ைமயில் இ ந்  
வில கிேனன். 
என  மகைன தி த்தி எ க்க நான் 2017 

ஆம் ஆண்  தல் இ  வைர ஐந்  தட
ைவகள் வாைழச்ேசைன ெபாலிஸ் நிைல
யத்தில் ைறப்பா  ெசய் ள்ேளன். அ  
பல ன ளிக்க வில்ைல.

 என  மகைன விட்  வி ங்கள் என்  
அவ ன  நண்பர்க ளி ட ம் நான் அடிக்கடி 
ெசால்லி வ  வ ண் , அவர்கள் தி ந்
தி ய ம் இல்ைல என  மகைன விட்  
அவர்கள் வில கி ய  மில்ைல.
சம்பவம் நடந்த அன்ைறய தினம் என  

மகன் என் னிடம் ஆயிரம் பாய் பணம் 
ேகட்டான். நான் ெகா க்க வில்ைல. 
பணம் தரா விட்டால் ெகாைல ெசய்ேவன் 
என்  ெசால்லிக் ெகாண்ேட என்ைன தாக்
கினான். என  தைலயில் கல்லால் க  ைம
யாக தாக் கினான். பின்னர் என  க த்ைத 
ெநரித்  என்ைன ெகாைல ெசய்ய அவன் 

யற்சி ெசய்தான். நான் அவ னிடம் 
ேபாரா டித்தான் என  உயிைர காப்பாற்றிக் 
ெகாண்ேடன். ஆனால் என  மகன் என  
கண்ைண ேதாண்டி எ த்  விட்டான்.
இப்ே பா  என  இட  கண் 

ைம யாக எ க்கப்பட்  விட்ட . 
வல  கண் ம் 80 வீதம் பாதிப்
ப ைடந் ள்ள தாக ைவத்தியர்கள் 
ெசால்லி இ க்கிறார்கள். ஆனால் நான் 
கவைலப்படவில்ைல ைதரியமாக 
இ க்கிேறன். எனக்கு நடந்த இந்த 
சம்பவம் ேபால இனி யா க்கும் நடக்கக் 
கூடா  என்றார்.

சமர்ப் பிப்ப தற்கு நிய மிக்கப்பட் ள்ள 
பாரா  மன்ற விேசட ெதரி க் கு க்கு 
திய உ ப் பி னர்க ளாக ேம ம் இ வர் 
நிய மிக்கப்பட் ள்ளனர். நிதி ய ைமச்சர் 
பசில் ராஜ ப க் ஷ, ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் காங்
கி ரஸின் தைல வ ம் பாரா  மன்ற உ ப்
பி ன  மான ர ப் ஹக்கீம் ஆகி ேயாேர 
இவ்வா  நிய மிக்கப்பட் ள்ளனர்.
சபா நா யகர் மஹிந்த யாபா அேப வர்

தன  இந் நி ய ம னத்ைத பாரா  மன்றத்தில் 
ேநற்  அறி வித்தார். பாரா  மன்றத்தின் 
நிைல யியற் கட்டைள 101 இன் விதி க
க்கு அைம வா க ம் பாரா  மன்றத்

தினால் 2021 ெசப்ெடம்பர் 21 ஆம் திகதி 
நிைற ேவற் றிக்ெகாள்ளப்பட்ட பிேர ர
ைணக்கு அைம வா க ம் ேதர்தல் மற் ம் 
வாக்ெக ப்  சட்டங்களில் தி த்தங்
கைளச் ெசய்வ தற்காக குறிப் பிட்ட பாரா

 மன்ற விேசட ெதரி க் கு  நிய மிக்கப்
பட் ள்ள .
பாரா  மன்ற விேசட  ெதரி க் கு  

அர சியல் கட் சிகள் மற் ம் சிவில் ச க 
அைமப்  களின் பிர தி நி திகள் பல ரிடம் 
ஏற்க னேவ ஆேலா ச ைன க ைள ம் க த்
க்க ைள ம் ெபற் க் ெகாண் ள்ள . 
இக் கு வின் இ  தி ய றிக்ைக எதிர்வ ம் 
நவம்பர்மாதம் பாரா  மன்றத்தில் சமர்ப்
பிக்கத் திட்ட மிட் ள்ள .
பாரா  மன்ற விேசட ெதரி க் கு வின் 

தைல வ ராக சைப தல்வர் அைமச்சர் 
திேனஷ் குண வர்தன பணி யாற்றி வ
கிறார். இத்ெத ரி க் கு வில் ஏற்க னேவ 
15 ேபர் அங்கம் வகிக் கின்றைம குறிப் பி
டத்தக்க .
இேத ேவைள, குறித்த பாரா  மன்ற 

ெதரி க் கு  ன் ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் 
காங் கிரஸ் சார்பில் எதிர்வ ம் 29 ஆம் 
திகதி சாட்சியமளிக்கப்பட ள்ள . 

.கா. ெசயலாளர் ஜனாதிபதி 
சட்டத்தரணி நிசாம் காரியப்பரின் 
ெநறிப்ப த்தலில் ெதரி க்கு  
ன் சாட்சியமளிக்கப்பட ள்ளைம 

சுட்டிக்காட்டத்தக்க .

ஸ்லிம் தனியார் சட்ட சீர் தி த்
தங்கள், குறிப்பாக காதி நீதி மன்றம் 
மற் ம் பல தார மணத்ைத இல்லா ெதா
ழித்தல் ெதாடர்பான விட யங்கள் குறித்  
ஆரா யப்பட் ள்ள . இதன்ே பா  
ஸ்லிம் தனியார் சட்டத்ைத நீக் கு வ தற்கு 

இட ம ளிக்க டி யா  என் ம் க் கி ய
மான அம்சங்கைளப் பா  காத்த வா , 
ேதைவ யான தி த்தங்கைள மாத் திரம் 
ேமற்ெ காள்வ தற்கான இணக்கப்பாட்ைட 
எட்  வ தற்கான தீவிர யற் சி களில் ஈ
ப  வ  என் ம் தீர்மானம் நிைற ேவற்
றப்பட் ள்ள . இதற்ெகன எதிர் அணி 
சார்பில் ஸ்ரீ லங்கா ஸ்லிம் காங் கிரஸ் 
தைலவர் ர ப் ஹக்கீம் தைல ைம யி லான 
கு  ஒன்  நிய மிக்கப்பட்ட . இதன் 
ஏற்பாட்டா ள ராக பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 
ஜி ர் ரஹ்மான் நிய மிக்கப்பட் ள்ளார்
இேத ேவைள ஸ்ரீ லங்கா ஸ்லிம் காங்

கிரஸ் மற் ம் அகில இலங்ைக மக்கள் 
காங் கிரஸ் ஆகி ய வற்றின் உ ப் பி னர்க
ளாக இ ந்  ெகாண்  அர சாங்கத் திற்கு 
ஆத ர வ ளிக்கும் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்
க ைள ம், நீதியைமச்சர் அலி சப்ரிைய ம் 
அரசு தரப்பில் அங்கம் வகிக்கும் ஸ்லிம் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கைள ம் சந்
தித்  ேபசு வ  என் ம் தீர்மா னிக்கப்பட்
ள்ள . அேத ேபான்  இலங்ைகயில் 

உள்ள ஸ்லிம் நா  களின்  வர்கைள 
சந் தித்  ேபசு வ  என் ம் தீர்மா னிக்கப்
பட் ள்ள . ேம ம் ஸ்லிம் சிவில் 
அைமப் கள், இந்த விவ கா ரத்தில் ஆர்வத்
டன் ெசயற்ப ம் சிேரஷ்ட ஸ்லிம் 
சட்டத்த ர ணிகள், ஸ்லிம் ெபண் உரி ைம
க க்கான அைமப்  களின் பிர தி நி திகள் 
ஆகி ேயாைரச் சந் தித் ம் கலந்  ைர யா  வ
தற்கு தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள .
இந்த விவகாரம் ெதாடர்பில் ஸ்லிம் 

தரப் கள் மத்தியில் நில ம் க த்  
ேவ பா கைள கைளந்  ஒ மித்த 
நிைலப்பா  ஒன்ைற எட் வதற்கான 
யற்சிகைள ன்ென ப்பெதன் ம் 

இதன் ேபா  தீர்மானிக்கப்பட்டதாக 
ெதரிய வ கிற .

இ  ெதாடர்பில் ‘விடி ெவள்ளி’ வின வி
ய ேபா  அவர் பின்வ  மா  ெதரி வித்தார். 
ஸ்லிம் ெபண்கள் அபி வி த்தி நம் பிக்ைக

யகம் பாதிக்கப்ப ம் ஸ்லிம் ெபண்களின் 
நீதிக்காக இ  தி வைர ேபாரா ம். ஸ்லிம் 
விவாக விவா க ரத் ச் சட்டத்தில் தி த்தங்கள் 
கட்டா ய மாக இடம்ெபற ேவண் ம். தற்
ேபா  காதி நீ தி மன்றங்கள் வீ  க ளி ம் பாட
சா ைல க ளி ம் பல பிர ேத சங்களில் இயங்கி 
வ  கின்றன. இதற்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கப்
ப ட ேவண் ம்.
காதி நீ தி மன்றங்கள் அைனத் ம் ஏைனய நீதி

மன்றங்களின் வளா கத் க் குள்ேளேய அைமய 
ேவண் ம். பல தார தி  ம ணத் தின்ேபா  
தல் மைனவி அல்ல  மைன வி யர்களின்  

அ  மதி கட்டா ய மாகப் ெபற் க்ெகாள்ளப்ப
ட ேவண் ம்.
காதி நீ தி மன்றங்கைள இவ்வைரய ைறக்குள் 

உட்ப த்த டி யாமற் ேபானால் அைமச்
ச ர ைவயின் தீர்மானம் நிைற ேவற்றப்ப ட
ேவண் ம். அைமச்ச ர ைவயின் தீர்மா னத்
தின்படி காதி நீ தி மன்றங்கள் ஒழிக்கப்பட்  
மாவட்ட நீதி மன்றத் க்கு அதி கா ரங்கள் வழங்
கப்ப  வ டன் அந் நீ தி மன்றங்கேள ஸ்லிம் 
ச  கத்தின் வழக் கு க ைள ம் விசா ரைண 
ெசய்ய ேவண் ம்.

ஸ்லிம் ச  க ம் உலமாக்க ம் 
தற்ேபா  பாதிப் க்குள்ளாகி ள்ள 
ஸ்லிம் ெபண்களின் நிைலைமயிைன 

க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதைன வி த்  
சட்ட தி த்தங்கைள விமர்சிப்பிலி ந் ம் 
தவிர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்றார்.

அவர் ெதாடர்ந் ம் இ  ெதாடர்பில் 
க த் த் ெதரி விக்ைகயில்; “ஓட்ட
மா வடி மஜ்மா நகர் ைமய வா டியில் 
ேம ம் சுமார் 400 ஜனா ஸாக்கைள 
நல்ல டக்கம் ெசய்வ தற்கான இட மி
க் கி ற . என்றா ம் எதிர்கா லத்தில் 
ஜனா ஸாக்கள் அதி க ரிக்கும் நிைலைம 
ஏற்பட்டால் நிைல ைமையச்  சமா ளிப்
ப தற்காக கிண் ணியா வட்ட ம  ைமய
வா டிைய தயார் நிைலயில் ைவத் தி ப்
ப  சிறந்த தாகும்.
ஓட்ட மா வ டிக்கு ஜனா ஸாக்கைள 

எ த்  வ ம் உற வி னர்களின் நலன் 
க தி ேமல திக அடிப்பைட வச
திகள் ெசய்  ெகா க்கப்பட் ள்
ளன. ெபண்க க்ெகன்  தனி யான 
பகு திகள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன. 
உற வி னர்கள் ஓய்ெவ ப்ப தற்காக 15 
கட்டில்கள் ெமத்ைதக டன் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ள . வர்த்தக சங்கம் 
சுழற்சி ைறயில் இலவசமாக உண  
வழங்கி வ கிற  என் ம் கூறினார். 

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி
1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

   1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி
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ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பாய ராஜ ப க்ஷ க்கும் 
குைவட் நாட்டின் பிர
தமர் ெஷய்க் அல்ஹமட் 
அல் சபா க்கும் இைட
யி லான சந் திப்ெபான்  
கடந்த ஞாயிற் க் கிழைம 
நி ேயார்க் மன் ஹட்டன் 
இல்  இடம்ெபற்ற .
இ  நா  க க்கும் 

இைட யி லான ஐம்ப  
வ  ட கால ெந ங் கிய 

ெதாடர் கள் நட்  ற
டன் கூடிய இரா ஜ தந் திர 

உற கள் பற்றி நிைன
ட் டிக்ெகாண்ட இ  

தைல வர்க ம்,  இந்த 
ெதாடர்  கைள ேம ம் 
வ ப்ப த்த ேவண் 
ெமன்  வலி  த் தினர்.
இலங்ைகயர் பலர் 

குைவட்டில் பணி யாற் 
வ தாகச் சுட் டிக்காட் டிய 
ஜனா தி பதி பயிற்சி ெபற்ற 

ெதாழிற்ப ைட யி ன க்கு 
ேம ம் பல வாய்ப் 
கைளத் திறந்  வி  மா  
ேகாரிக்ைக வி த்தார்.
ெகாவிட் ெதாற் ப்ப

ரவல்  கட் ப்பா  மற் ம் 
நாட் க்குள் ன்ென க்
கப்பட்  வ ம் த ப் சி 
ஏற்றல் ேவைலத் திட்
டங்கள் ெதாடர்பில் எ த்

 ைரத்த ஜனா தி பதி ெதாற்
ப்ப ரவல் நீங்கி உலகம் 

திறக்கப்ப ம்ேபா ,  
இ  த ரப்  க க் கி ைட யி
லான  ெதாடர்  கைளப் 
பலப்ப த் திக்ெகாள்ள 
உள்ள வாய்ப் கள் குறித்  
எ த்  ைரத்தார்.

ைற க நகரம், சூரிய 
மற் ம் காற்றைல மின் ற்
பத்தி மற் ம் எண்ெணய் 
சுத் தி க ரிப்  ேபான்ற ைற
களில், குைவட் அர சாங்
கத்தால் ேமற்ெகாள்ளக் கூ
டிய த லீட்  வாய்ப் கள் 
ெதாடர் பி ம் குைவட் 
பிர த ம க்கு ஜனா தி பதி 
எ த்  ைரத்தார்,
உண , பா  காப்  

கல்வி தகவல் ெதாழில் 
ட்பம் மற் ம் ைசபர் 
பா  காப்  ெதாடர் பி ம் 
இ  தைல வர்க ம் கலந்

 ைர யா டினர்.
ெவளி நாட்  அைமச்சர் 

ேபரா சி ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
ஜனா தி ப தியின் தைலைம 
ஆேலா சகர் லலித் வீர ங்க  
ெவளிநாட்  அைமச்சின் 
ெசயலாளர் அட்மிரல் 
ேபராசிரியர் ஜயநாத் 
ெகாழம்பேக ஆகிேயா ம் 
இந்தக்கலந் ைரயாடலில் 
கலந்  ெகாண்டதாக 
ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரி  
ெதரிவித் ள்ள .

ஐக் கிய நா கள் சைப 
உள் ளிட்ட சர்வ ேத சக்
கட்ட ைமப் க்களில் 
இலங்ைக  க்கி ஆகிய 
இ  நா  க க்கும் இைட
யி லான ஒத்  ைழப்ைப 
ேம ம் வ ப்ப த்  வ
தற்கு இ  நா  க ளி ன ம் 
ெவளி வி வ கார அைமச்
சர்க க்கு இைடயில் 
இணக்கம் காணப்பட்
ள்ள .
 ஐக் கிய நா கள் 

ெபா ச்ச ைபயின் 76 
ஆவ  அமர்வில் கலந் 
ெகாள்வ தற்காக ஜனா தி
பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்ஷ 
தைல ைமயில் ெவளி வி
வ கார அைமச்சர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் உள் ளிட்ட கு
வினர் நி  ேயார்க் கிற்குச் 
ெசன் றி க்கும் நிைலயில், 
அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
அங் குள்ள க்கி இல்

லத் தில்ைவத்  அந்நாட்  
ெவளி வி வ கார அைமச்சர் 
ெமவ்லட் ச  ேஷா
ைவச் சந் தித் க் கலந் 

ைர யா டினார்.
இதன்ே பா  கடந்த 

2016 ஆம் ஆண்டில் 
இலங்ைகக்கு ேமற்
ெகாண் டி ந்த இ நாள் 
விஜயம் ெதாடர்பில் 
நிைன  கூர்ந்த ெமவ்லட் 
ச  ேஷா , விைரவில் 
க் கியில் இலங்ைகயின் 
ைணத்  வர் ஒ வர் 
பத வி ேயற்க ள்ளைம 
குறித் ம் மகிழ்ச் சிைய 
ெவளிப்ப த் தினார். அத்
ேதா  இ  நா  க க்கும் 
இைட யி லான நட்  றைவ 
வ ப்ப த்  வ தற்கும் 
ெபா  ளா தார மற் ம் 
வர்த்தக ரீதி யான உறைவ 
ேமம்ப த்  வ தற்கும் 
இ  சிறந்த த  ண மாகும் 

என்  இ  அைமச்சர்
க ம் பரஸ்பரம் சுட் டிக்
காட் டி ய டன் ெகாவிட் 
 19 ைவரஸ் பர வைலக் 
கட் ப்ப த்  வதில் க்
கி யினால் வழங்கப்பட்ட 
உத வி க க்கு இலங்ைக 
சார்பில் அைமச்சர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் நன்றி ெதரி வித்தார்.
அ  மாத் தி ர மன்றி இ

நா  க க்கும் இைட யி

லான வர்த்த கப்ெப  மதி 
100 மில் லியன் அெம ரிக்க 
ெடால ரி லி ந்  படிப்ப டி
யாக அதி க ரித்  வ  வ தா
க ம் அ  இவ்வாண்டில் 
200 மில் லியன் அெம ரிக்க 
ெடாலர்கைள எட் ம் 
என்  எதிர்பார்க்கப்ப  வ
தா க ம் அைமச்சர் பீரிஸ் 
நம் பிக்ைக ெவளி யிட்டார்.
ேம ம் க் கிக்கான 

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ைக  மற் ம் த த்  

ைவப் க்கு எதி ராக உயர் 
நீதி மன்றில் அசாத் சாலி 
சார்பில், தன்ைனேய 
ம  தா ர ராக ெபய ரிட் , 
சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி 
ெகளரி சங்கரி தவ ராசா 
தாக்கல் ெசய் ள்ள எஸ்.
சி.எப்.ஆர். 97/2021 எ ம் 
அடிப்பைட உரிைம 
மீறல் ம  மீதான பரி
சீ ல ைனகள் எதிர்வ ம் 
ஒக்ே டாபர் 4ஆம் திக
திக்கு ஒத்தி ைவக்கப்பட்
ள்ளன. 
இந்த ம  மீதான 

பரி சீ ல ைனகள் ேநற் 
ன் தினம் உயர் நீதி

மன்றில் நீதி யர சர்க ளான 
ப்ரீத்தி பத்மன் உர ேசன, 
எஸ். அச்சல ெவங்கப்
லி மற் ம் அர்ஜ−ன 
ஒேப ேச கர ஆகிேயார் 
ன் னி ைலயில் வந்த .  

இதன்ே பா ,  ம ைவ 
தாக்கல் ெசய்த சிேரஷ்ட 
சட்டத்த ரணி ெகளரி 
சங்கரி தவ ராசா மர
ண ம ைடந் ள்ளதால், 
வழக்ைக ன் ெகாண்  
ெசல்ல பிறி ெதா  சட்
டத்த ர ணிைய ெபய ரிட்  
ேதைவ யான ஆவ ணங்
கைள மன்றில் சமர்ப்
பிக் கு மா  நீதி யரசர்கள் 
குழாமின்  தைலைம 
நீதி ய ரசர் ப்ரீத்தி பத்மன் 
சுர ேசன ஆேலா சைன வழ
ங்கினார். இந்நிைலயில் 
அதற்கான கால அவ கா சத்
ைத ம் வழங் கிய நீதி ய
ரசர் வழக்ைக எதிர்வ ம் 
ஒக்ே டாபர் 4ஆம் திகதி 
மீள பரி சீ ல ைனக்கு எ ப்
ப தாக அறி வித்தார்.
இதன்ே பா   ம

தாரர் சார்பில் மன்றில்  
சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி 
சஹீட் உள் ளிட்ட வர்க
டன் மன்றில் ஆஜ ரான 

ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி 
ைமத் திரி குண ரத்ன, 
அசாத் சாலிக்கு எதி ராக 
பயங்கர வாத தைட சட்
டத்தின் கீழ் இடம்ெபற்ற 
மாவ ெனல்ைல த்தர் 
சிைல உைடப்  விவ
காரம் ெதாடர்பில் எந்த 
சாட் சி க ம் இல்ைல என 
விசா ரைண அதி கா ரி கேள 
நீதி மன் க்கு ெதரி வித்
தனர். ஊடக சந் திப்பில் 
அசாத் சாலி ெதரி வித்த 
க த் க்கள்  திரி ப த்
தப்பட் ள்ள தா க ம், 
ெசம்ைம ப்ப த்தப்பட்ட 
அறிக்ைக க ளி னா ேலேய 
இனங்க ளி ைடேய ஐக்
கியம் சீர் குைல ம் 
உணர்  ஏற்ப  வ தா க ம் 
நீதிவான் நீதி மன்றம் தற்
ேபா ம் தீர்மானித் ள்ள தா
க ம் ஜனா தி பதி சட்டத்த
ரணி ைமத் திரி குண ரத்ன 
ெதரி வித்தார்.
இதன்ே பா  அதற்கு 

மன்றில் ஆஜ ரான 
பிரதி ெசாலி சிட்டர் 
ெஜனரால் திலீப 
பீரிஸ் எதிர்ப்  ன் 
ைவத்தார். குறித்த ஊடக 
சந் திப்பின் ேபாதான 
க த்  ெதாடர்பில் 
ேமல் நீதிமன்றில் சட்ட 
மா அதிபர் தற்ேபா ம் 
குற்றப்பத்திரிைக தாக்கல் 
ெசய் ள்ளதாக அவர் 
கூறினார்.
இந் நிைலயிேலேய 

ம  மீதான பரிசீலைன 
கள் அ த்த மாதம் 
4ஆம் திகதிக்கு ஒத்தி 
ைவக்கப்பட்டன.

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
உயிர்த்த ஞாயி  தின குண் த் 

தாக் கு தல்கள் ெதாடர் பி லான விசா
ர ைண க க்கு என ைக  ெசய்யப்
பட்  தற்ே பா  விளக்க ம றி யலில் 
ைவக்கப்பட் ள்ள ன்னாள் 
அைமச்ச ம் வன்னி மாவட்ட பாரா

 மன்ற உ ப் பி ன  மான ரிஷாத் 
பதி தீன் சார்பில் ன் ைவக்கப்பட்
ள்ள பிைணக் ேகாரிக்ைக ெதாடர்

பி லான வாதங்கள் எதிர்வ ம் 
ஒக்ே டாபர் 5 ஆம் திக திக்கு ஒத்தி 
ைவக்கப்பட்ட . ரிஷாத் பதி தீன் 
சார்பில் பிைண ேகாரி வாதங்கைள 
ன் ைவக்க ஜனா தி பதி சட்டத்

த ரணி அ ஜ பிேர ம ரத்ன தைல
ைமயில்  சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி 
ஷ்தி ஹபீப் உள் ளிட்ட கு  வினர் 
தயா ராக இ ந்த ேபா ம்,  சட்ட 
மா அதிபர் சார்பில் எவ ம்  ஆஜ
ரா கா ைமயால் இவ்வா  குறித்த 
வழக்கு ஒத்தி ைவக்கப்பட்ட .
நீதி மன்றம் அறி வித் ம், சட்ட 

மா அதிபர் சார்பில் எவ ம் ஆஜ ரா
காைம இ  2 ஆவ  ைற யாகும்.
ேகாட்ைட நீதிவான் நீதி மன்றில் 

விசா ர ைணயின் கீழ் உள்ள, 
கடந்த 2019 ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி, 
ெகா ம்  சினமன் கிராண்ட் 
ேஹாட்டலில் நடாத்தப்பட்ட 
குண் த் தாக் குதல் குறித்த வழக்குக் 
ேகாைவ கடந்த திங்க ளன் , 
ேகாட்ைட நீதிவான் பிரி யந்த 

லிய னேக ன் னி ைலயில்  மீள 
விசா ர ைணக்கு வந்த . அதில் 7 சந்
ேதக நபர்கள் ெபய ரி டப்பட் ள்ள 
நிைலயில், அவர்களில் ஹிஜாஸ் 
ஹிஸ் ல்லாஹ் உள் ளிட்ட சந்ேதக 
நபர்க க்கு எதி ராக ஏற்க னேவ 
ேவ  குற்றச்சாட்டில் ேமல் நீதி
மன்றில் குற்றப் பத் தி ரிைக தாக்கல் 
ெசய் ள்ள ைம ம் இங்கு சுட் டிக்
காட்டத்தக்க .
இந் நிைலயில்  7 ஆவ  சந்

ேதக நப ரான ன்னாள் அைமச்சர் 
ரிஷாத் பதி தீன் சார்பில் சிேரஷ்ட 
சட்டத்த ரணி  ஷ்தி ஹபீப் உள்
ளிட்ட கு  வி ன டன் ஜனா தி பதி 
சட்டத்த ரணி அ ஜ பிேர ம ரத்ன 
ஆஜ ரானார்.
விசா ர ைண யா ளர்கள் சார்பில் 

சி.ஐ.டி.யின் பிர தான ெபாலிஸ் 
பரி ேசா தகர்  குமா ர சிங்க,  உப 
ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் கன்னங்கர 
ஆகிேயார் ஆஜ ரா கினர்.
எனி ம் வழக்கு விசா ர ைணகள் 

ஆரம் பித்த ேபா  மன் க்கு விட
யங்கைள ன் ைவத்த சி.ஐ.டி.
யின் பிர தான ெபாலிஸ் பரி ேசா
தகர் கன்னங்கர,  நாட்டில் நில ம் 
தற்ே பா ைதய சூழலில், மன்றில் 
ஆஜ ரா வ  கடினம் என சட்ட மா 
அதிபர் திைணக்களம் தமக்கு ெதரி
வித் ள்ள தா க ம், பிறிெதா  தினத்
திைன  அதற்காக ெபற் க்ெ காள்ள 
அவர்கள் ஆேலா சைன வழங் கி ள்

ள தா க ம் கூறினார்.
இதன்ே பா , ஏற்க னேவ  
ன்னாள் அைமச்சர் ரிஷாத் 

பதி தீன் சார்பில் ன் ைவக்கப்
பட் ள்ள எ த்  ல சமர்ப்
ப ணங்க க்கு பதில்கள் சமர்ப்
பிக்கப்பட்ட னவா என  நீதிவான் 
பிரி யந்த லிய னேக  சி.ஐ.டி. அதி
கா ரி க ளிடம் ேகள்வி எ ப் பினார். 
அதற்கு அவர்கள் இல்ைல என ம், 
எதிர்வ ம் திக திக்குள் சமர்ப் பிப்ப
தா க ம் கூறினர்.
இதன்ே பா  மன்றில் ஆஜ ரா கி

யி ந்த ரிஷாத்தின் சட்டத்த ரணி 
ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி  அ ஜ 
பிேர ம ரத்ன, எந்த சாட் சி க ம் 
இன்றி தன  ேசைவ ெப நர் 
விளக்க ம றி யலில் இ ந்  வ  வ தா
க ம்,  ைக , விளக்க ம றியல் உத்
த ர  ெபற எந்த ேநரத் தி ம் ஓடி 
வ  ப வர்கள், ஒ  வரின் பிைணக் 
ேகாரிக்ைக ெதாடர்பில் பதி ல ளிக்க 
வரா  ஒளிவ  நியா ய மற்ற  
என ம் சுட்டிக்காட்டினார்.
இந் நிைலயிேலேய 

சி.ஐ.டி. சார்பில் எ த்  ல 
சமர்ப்பணங்கள் எதிர்வ ம் 
வழக்குத் திகதிக்குள் ன் 
ைவக்கப்படல் ேவண் ம் என 
உத்தரவிட்ட நீதிவான் வழக்கு 
ெதாடர்பிலான விசாரைணகைள 
ஒக்ேடாபர் 5 ஆம் திகதிக்கு  ஒத்தி 
ைவத்தார்.





அமீ ரக ேதசிய எண்ெணய் 
நி  வ னத்தின் (ENOC) கு ம 
தைலைம நிர்வாக அதி காரி 
ைசஃப் அல் ஃபலாசி இைட
ேய யான ேபச் சு வார்த்ைத 
சாத க மாக டி வ ைடந் ள்ள
தாக எரி சக்தி அைமச்சர் உதய 
கம்மன் பில ெதரி வித்தார்.
கடன் வச தியில் கச்சா 

எண்ெணய் ெகாள்வ ன  ெசய்
வ தற்கான சாத் தி யக்  கூ கள் 
குறித்  ேபச் சு  வார்த்ைத நடத்
தப்பட்ட தாக ெதரி வித்தார்.
கடந்த ஞாயிற் க் கி ழைம 

எமிேரட் ேநஷனல் ஆயில் 
நி  வ னத்தின் (ENOC) கு ம 
தைலைம நிர்வாக அதி காரி 

ைசஃப் அல் ஃபலாசி மற் ம் 
சிேரஷ்ட அதி கா ரி க டன் 
அைமச்சர் கம்மன் பில கலந் 
ைர யா டலில் பங்ேகற்றார்.
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில 

தற்ே பா  ஐக் கிய அர  அமீ ர
கத்தில் (UAE) இ ப்ப ேதா , 
அவ ர  விஜ யத்தின் ேபா  
கச்சா எண்ெணய் குறித்த கலந்

 ைர யாடல் ஒன்ைற ேமற்
ெகாண் டி ந்தார்.
கச்சா எண்ெணய் மற் ம் 

ெபட்ே ரா லியப் ெபா ட்கள் 
குறித்  அைமச்சர் கம்மன் பில 
மற் ம் இலங்ைகயில் உள்ள 
ஈரான் தாகர் ஹாேஷம் 
அஷ்ஜ ஸாேத இைடேய 

ஆகஸ்ட் மாதம் நைட ெபற்ற 
கலந்  ைர யா டலின் பின்ன
ணியில் இந்த ேபச் சு வார்த்
ைதகள் இடம்ெபற்றன.
நீண்ட கால கடன் வச தி 

ட னான இலங்ைகக்கு கச்சா 
எண்ெணய் மற் ம் ெபட்ே ரா
லிய ெபா ட்கள் ெப  வ  
குறித்  கவனம் ெச த்தப்
பட்ட .
இலங்ைக எதிர்ெ காள் ம் 

தற்ே பா ைதய அந் நிய ெசலா
வணி ெந க்கடிக்கு ஒ  
தீர்வாக இந்த அ கு ைற 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதாக 
அைமச்சர் கம்மன்பில 
ெதரிவித் ள்ளார்.





ேதயிைல ஏற்  ம திைய விஸ்
த ரிக்க ேவண் ம் என்  சுட்
டிக்காட் டிய ெவளி வி வ கார 
அைமச்சர் பீரிஸ், நிர்மாணம் 
மற் ம் ம ந் ப்ெ பா ள் 
உற்பத்தி ஆகி ய வற்றில் இ
நா  க க்கும் இைட யி லான 
ஒத்  ைழப்  ேம ம் வ ப்ப
த்தப்பட ேவண் ம் என் ம் 

குறிப் பிட்டார். அத்ே தா  
உயிர்த்த ஞாயி  தி னத்தாக்
கு தல்க ளின்ே பா  க்கி 
நாட்ட வர்கள் இ வர் மர ணித்த
ைமக்கு இரங்கல் ெவளி யிட்ட 
பீரிஸ், தீவி ர வா தக் கு க்க
டன் ெதாடர்  ைட ய வர்கள் 

மற் ம் விசா ர ைணகள் பற்
றிய தக வல்க ைள ம் எ த் 
ைரத்தார்.
மனித உரி ைம கைள சிலர் 

தம  தனிப்பட்ட நலன்கைள 
அைடந்  ெகாள்வ தற்கான 
க வியாகப் பயன்ப த் வ  
குறித்  இதன்ேபா  
பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட டன் 
ஐக்கிய நா கள் சைப 
உள்ளிட்ட சர்வேதசக் 
கட்டைமப் க்களில் 
இலங்ைக  க்கி 
நா க க்கு இைடயிலான 
இ தரப்  ஒத் ைழப்ைப 
வ ப்ப த் வதற்கும் 
இணக்கம் காணப்பட்டைம 
குறிப்பிடத்தக்க . 
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04 ஆசிரியர் பக்கம்

ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் காங் கி ரஸின் 
ஸ்தாபகத் தைலவர் மர்ஹூம் எம்.எச்.
எம்.அஷ்ரப்பின் 21ஆவ  நிைன ேவந்தல் 
நிகழ் , இைண ய வ ழி  டாக (Zoom) 

கடந்த 16 ஆம் திகதி இடம்ெபற்ற ேபா  
, அதற்குத்  தைலைம வகித்  கட் சியின் 
தைல வ ம், பாரா  மன்ற உ ப் பி ன 
மான ர ப் ஹக்கீம் ஆற் றிய உைர.
எம  மைறந்த தைல வ க்குச் 

ெசய் கின்ற மிகப் ெபரிய நன் றிக்க ட
னாக கட் சி  ைடய தற்கால அர சியல் 

 ைம யாக பரி மாண மாற்ற ம ைடய 
ேவண் ம் என்பதில் எனக்கு எந்த 
மாற் க் க த் ம் கிைட யா . இைத 
என்  ைடய சக பாரா  மன்ற உ ப்
பி னர்கள் மிகத் ெதளி வாகப் ரிந் 
ெகாண்  உள்வாங்க ேவண் ம் என 
வின ய மாகக் ேகட் க் ெகாள்ள வி ம் 
கின்ேறன்.
சம கால அர சியல் சம்பந்த மாக 

ெப ம் தைலவர் அஷ்ரைப மீள்வா
சிப் ச் ெசய் கின்ற ேபா , அன்னாரின் 
மைறவின் பின்னர், கட் சியின் உள் ம் 
ற ம் நைட ெபற்  வ ம் விட யங்கள் 
குறித்   இன்  பல க்கும் மத் தியில் 
நிைறய விச னங்க ம், விமர்ச னங்
க ம் இ ப்பைத நாம் அைன வ ம் 
உள்வாங் கிேய ஆக ேவண் ம்.
இன்  இ க் கின்ற நிைல ைமயில் 

எம்ைமச் சூழ நடந் க் ெகாண் டி க்
கின்ற விட யங்கைளப் பார்க் கின்ற 
ேபா  , கடந்த நாட்களில் ெவலிக்
கைட மற் ம் அ  ரா த ரச் சிைற
சா ைல க க்குச் ெசன்  சிைறச்சா
ைலக்குப் ெபா ப்பான  இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெசய் தி க் கின்ற அட்ட கா
சத்ைதப் பார்த்தால் மிக ம் பார  ர மா
ன .  அவ்வா  இரா ஜாங்க  அைமச்ச
ெரா வர் தமிழ் ைகதி கைள எவ்வா  
தைலயில் ப்பாக் கிைய ைவத்  அச்
சு த் தினார் என்பைதப் பார்த்த ேபா  
, அ த்தம் ெகா த்  அவைர அந்தப் 
பத வி யி லி ந்  விலக ைவத் தி ந்
தா ம், அதனால் ஏற்பட் ள்ள  அவ
மா னத் தி லி ந்   அர சாங்கம் வி  பட 
டி யா . இ  சாமான்ய மா ன ெதா  

விட ய மல்ல.
இன்  தமிழ் ச கம் இதற்காக ஆத்

தி ர ம ைடந் தி க் கின்ற . ஸ்லிம் ச
க ம் இவ்வா றான விட யங்களில் ஆத்
தி ர ம ைட ய ேவ ெசய் ம். அதில் எனக்கு 
எந்த மாற் க் க த் ம் கிைட யா . 
இந்த ஆட் சி யா ளர்க ேளா  ஒன் றித்  
பய ணிப்ப  மிக ம் ஆபத்தா ன . 
தைலவர் என் கின்ற ேபராத்மா எங்

க ளி டத்தில் விட் ச் ெசன் றி க் கின்
றதில் ஏதா வ ெதா  சி  பாக மா வ  
எங்க ளி டத்தில் எஞ் சி யி க் கு மாயின், 
இவ்வா றான ஆட் சிைய இனி ேம ம் 
நாங்கள் பார்த் ச் சகித் க் ெகாண் டி
ப்ப  எந்தக் காரணம் ெகாண் ம் 

இந்த ச கம் அங் கீ க ரிக் கின்ற விட ய
மாக இல்ைல என்பைத எம  சக பாரா

 மன்ற உ ப் பி னர்கள் அைன வ ம் 
உளம்ெ காள்ள ேவண் ம்.
அடிக்கடி மனச்சாட் சிைய பற்றிக் 

கைதப்ப வர்கள், தங்க  ைடய பிர ேதச 
பிரச் சி ைன க க்கு தீர்  காண்ப தற்கு 
இ க் கின்ற சந்தர்ப்பங்கைள தாங்கள் 
இழந்  வி ேவாம் அல்ல  வலிந்  
வம்  க க்குள் மாட்  கின்ற பல க்கு 
இ  வாய்ப்பாக ேபாய் வி ம் என்  
ெவ ம் ெநாண்டிச் சாட் க்கைளச் 
ெசால் லிக்ெ காண் , அபி வி த்தி 
மாையயில் அள் ண்  ேபாகின்ற 
ஓர் அர சியல் சம கா லத் திற்கு ஒவ்வாத 
விடயம் என்பைத எங்கள் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள் நன்றாகப் ரிந்தக்
ெகாள்ள ேவண் ம்.
தந்ைத எஸ்.ேஜ.வி.ெசல்வ நா யகம் 

மற் ம் எம்  ைடய ெப ம் தைலவர் 
எம்.எச்.எம்.அஷ்ரப் ஆகி ேயாைர நிைன

 ப த்தி பார்க் கின்ற ேபா , இந்த 
இரண்  ஆ  ைம க ம் ெபா  வான 
சில தன்ைம கைளக் ெகாண் டி ந்தன. 
ஆரம்பத்தில் தந்ைத ெசல்வா  ைடய 
காலத்தில் வன் ைற அர சியல் 
இல்லாமல் அஹிம்ைச அர சி யைல 
அடி ெயாட்டிச் ெசய்  வந்த அர
சியல் ஈற் றிேல வன்  ைறயின் பால் 
ெசன்ற  பின்னர் சேகா தர தமிழ் ேபசும் 
ச  கங்கள் இரண் ம் அர்த்த மற்  
அதற்குள் அள் ப்பட் க் ெகாண்ட 
ேபா  ஏற்பட்ட அவ லங்கைள நாம் 
அைன வ ம் கண் டி க் கின்ேறாம்.
மீண்  ெமா  ைற இந்த இரண்  
ச  கங்க ம் ஒன் றித்  பய ணிக்
கின்ற காலம் ெந ங்கி வந் தி ப்பைத 
நான் அண்ைமக் கால மாக மிக ம் 
வலி  த்தி வ  கின்ேறன். ஆனால் 
இைதப் பற்றி ெபா  ெவ ளியில் 
ேபசு வைத சற்  அடக்கி வாசித் க் 

ெகாண் டி ந்தா ம் கூட , என்  ைடய 
உள்  ணர்  இன்  பர வ லாக தமிழ், 
ஸ்லிம் மக்க க் கி ைடயில்  பிராந்

திய ரீதியில் இ க் கின்ற உள்ளார்ந்த 
ரண்பா  கைள அடிக்கடி க் கிப் பி

டித் க் ெகாண்  நிற்கக் கூடா  எனக் 
கூ  கின்ற .
பரஸ்பரம் கலந்  ைர யாடி, இணக்

கப்பாட் டிற்கு வந்  அவற் றி லி ந்  
சு  க மான ைறயில் வி  பட் , 
அதற்கப்பால் ெசன்  நம  இரண்  
ச  கங்க ைள ம் அடித் , ெநா க்கி, 
நாச மாக்கி அதற்கு ேமலால் பய ணிக்க 
விைழ கின்ற மிக ேமாச மான ேமலா
திக்க அ  கு ைற தற்ே பா  ேதாற்ற ம
ளிப்பைதப் பற்றி ஒன்றாக இ ந்  
சிந் திக்க ேவண் டிய த ணம் வந் தி க்
கின்ற .
எவ்வா  ேபரி ன வாதம் தமி ழர்க க்
கி ைடயில் இ ந்த சேகா தர ப  ெகா
ைல கைளப் பயன்ப த்தி "ேகாடாரிக் 
காம் "கைள ம் பாவித்  ேபாராட்
டங்கைள ன்ென த்த ேவா,அேத
ேபான்  நைட ெபற்  வி ேமா என 
இன்  ஸ்லிம் ச  கத் க் கி ைட
யி ம் மீண் ம்  த  மாற்றங்கள் ஏற்
பட் ள்ளன. 
உயிர்த்த ஞாயி  தாக் குதல் விவ

காரம் குறித்  இன்  கத்ே தா லிக்க 
ச கம் யதார்த்தத்ைதப் ரிந் தி க் கின்
ற . ேபராயர் உட்பட அந்தச் ச கம் 
மிகத் ெதளி வாக அதன் பின்ன ணியில் 
இடம்ெபற் ள்ள சூழ்ச்சி, சூட் சுமம் என்
பன பற்றி ெவளிப்ப ைட யாகப் ேபசத் 
தைலப்பட் டி க் கின்ற .
ேபாதாக் குைறக்கு ஆட் சி யா ளர்கள் 
மைறக்க நிைனப்ப தற்கு ேம ம் வ ச் 
ேசர்க் கின்ற வைகயில் ,  காவி ைட 
தரித்த, வழ ைம யா கேவ வலிந்  வந்  
வம் க் கி க் கின்ற இன்  ெமா  
"பிர பலம்" மீண் ம்  ேபசத் ெதாடங் கி
யி க் கின்றார். மிக விைரவில் இன் 
ெமா  தாக் குதல் நைட ெபறப் ேபாகின்
ற  என் ம், ஸ்லிம் தீவி ர வா திகள் 
வந்  அைதச் ெசய்ய ேபாகின்றார்கள் 
என் ம் அந்தப் "பிர பலம்"ஆ டம் 
கூறி யி க் கின்றார்.
இந்த ஆ  டத் திற்குப் பின்னால் 

இ க் கின்ற மிகப் ெபரிய திட்ட மி
டைல மிகச் சரி யாக அைட யாளம் 
கண்  , ேபரா சி ரியர் ராஜன் ஹூல் 
"EASTER SUNDAY ATTACK AND DEEP 
STATE " என ஆங் கி லத்தில் ஒ  ைல 
எ தி இ க் கின்றார். அ  ஒ  க்
கி ய மான ல் அதைன அைன வ ம் 
வாசிக்க ேவண் ம். அதில் ெதளி வாக 
பல விட யங்கள் ெசால்லப்பட் டி க் கின்
றன. அதன்படி நாட்டின் உள த் ைற 
எவ்வா  ெசயற்ப  கின்ற , சில விட
யங்கள் திைர ம ைறவில் அரங்ேகற்றப்
பட்  இ க் கின்றன என்பைத பற் றிய 
சந்ேத கங்கள் பல மாக ேமெல ந் தி க்
கின்ற சூழ் நி ைலயில் தான் தி தா க ம் 
இவ்வா றான சில ஆ  டங்கள் ெவளி வ

 கின்றன.
எனேவ, மிக விைரவில் மீண் 

ெமா  கல வ ரத் திற்கு வழி ேகா  வ
தற்கு வாய்ப் கள் உள்ளன. இன்ைறய 
ெபா  ளா தார சிக்கல்க ளி ம் இந்த 
ேமாச மான சுகா தார சூழ லி ம் ேவ  
வழி ெதரி யாமல் மீண்  ெமா  ைற 
ஸ் லிம்கைள வன்  ைற யா ளர்க ளாக 

எ த் க் காட்டி நாட க ெமான்ைற அரங்
ேகற்  வ தற்கு தயா ராகி வ  கின்றைத 
ேபான்ற அச்சம் அைன வ ைர ம் ஆட்
ெகாண் டி க் கின்ற .
விைர வில்  என்  ைடய சக பாரா 

மன்ற உ ப் பி னர்கள் உட்பட, எதிர்
கட்சி பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கைளச் 
சந் திக்க ள்ேளன். ஆ ங்கட் சிக்கு 
இன்  சாமரம் வீசிக் ெகாண் டி க்
கின்ற எம்மவர் உட்பட ஏைன ய வர்க
ைள ம் ேசர்த்  எல்ே லா ம் ஒன்றாகச்  
ேசர்ந்  ேபசி, அண்ைமய கால மாக 
நாங்கள் எதிர்ே நாக் கி வ ம் எங்க 
ைடய பாரம்ப ரிய  சட்டங்க ளான 

விவாக மற் ம் விவா க ரத்   சட்டம்,  
தனியார் சட்டங்கள் ேபான்ற வற்றில் 
இஸ்லாத்தின் அடிப்பைட சட்ட 
வைர ய ைற கைளப் ேபணி ,அவற்றின் 
நைட  ைற களில் ேசர்க்க ேவண் டிய 
சீர்த் தி த்தங்கள் பற்றி எம  சமயத் 
தைல ைம க  ட ம், ைறசார் சட்ட. 
வல்  னர்க  ட ம், ச க ெசயற்
பாட்டா ளர்க  ட ம் கலந்  ைர யாடி 
நாங்கள்  உடன்பா  கண்ட விட
யங்கள் உள்ளன.அவற்ைறச் ெசயற்ப
த்த ன்வர ேவண் ம்.
இச்சட்டங்களில் தங்க க்கு 

ேவண் டிய விதத்தில் மாற்றங்கைளச் 
ெசய்வ தற்கு அல்ல  இல்லாமல் ெசய்
வ தற்கு மிக ேமாச மான அ த்தத்ைத 
தற்ே பா ைதய நீதி ய ைமச்ச க்கு ேமல் 
ெச த்திக் ெகாண் டி க் கின்ற தீவிரப் 
ேபாக்ைகக் கைடப் பி டிப்பர்கைள  
நாங்கள் ெவன்றாக ேவண் ம். அதற்கு 
நாங்கள் ஒன்  பட ேவண் ம். ஆ ங்
கட்சி, எதிர்கட்சி என்  இல்லாமல் 
எல்ே லா ைர ம் ஒன்  ப த்தி ஓர் 
அணி யாக நின் , அதற்குத் தைலைம 
தாங்கி  வழி ந டத்  வ தற்கு தயா ராகிக் 
ெகாண் டி க் கின்ேறன்.
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதற்கும் 
அப்பால் அர சியல் தி த்தங்கைள, 
சட்டங்கைள மாற்றி ேதர்தல் ைற யி

 டாக  சி  பான்ைம ச  கங்களின் 
பிர தி நி தித்  வத்ைத கா  ெகாள் கின்ற 
மிக ேமாச மான நட வ டிக்ைக க க்கு 
இன்ைறய ஆட் சி யா ளர்கள் தயா ராகிக் 
ெகாண் டி க் கின்றார்கள். அதற்கான 
சமிக்ைஞகள் மிகத் ெதளி வாக ெவளிப்
ப த்தப்பட்  வ  கின்றன. 
இத்த ைகய சிக்க லான நிைல ைமயில் 

எம  பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள்  
இைதப் பற்றி , தாங்கள் ேசாரம் ேபாய்
விட்ட  பற் றிய எ  வித விவஸ்த்
ைத ம் இல்லாமல் இன் ம், இன் ம் 
ெநாண்டிச் சாட் க்கள் ெசால்லிக் 
ெகாண் டி க்காமல், பல்லா யி ரக்க ணக்
கான கட்சி ஆத ர வா ளர்க ம், ேபாரா
ளி க ம் ஆதங்கத்ே தா ம் ,ஆத் தி ரத்
ேதா ம் இந்த விட யங்கைளப் ேபசிக் 
ெகாண் டி க் கின்ற நிைலயில், அவர்க
ள  நிைலப்பா கள் நிச்ச ய மாக இந்த 
ச  கத்தின் வி ப்பத் திற் கு ரி ய தல்ல 
என்பைதப் ரிந்  ெகாண்  மைறந்த 
எம  தைல வ க்கு ெசய் கின்ற மிகப் 
ெபரிய நன் றி ய றி த லாக அவர்க 
ைடய அத்த ைகய ேபாக்கில்  இ ந்  
வி  பட ேவண் ம்.
ஆணித்த ர மாக இந்த ச  கத்தின் அர

சி யலின் ஆன்மா ஸ்லிம் காங் கிரஸ் 
என்ற விட யத்ைத நாங்கள் எல்ே லா ம் 
ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். எங்கு 
தவ  விட்  இ க் கின்ேறாம் என்பைத 
மீண்  ெமா  ைற தி ம்பிப் பார்த்  
பைழய தைட யங்கைள நாங்கள் நாடிச் 
ெசல்வ ப வர்க ளாக மாற ேவண் ம். 
அ ேவ தைல வரின் நிைன  நாளில் 
அவ க்கு ெச த்  கின்ற மாெப ம் 
நன் றி க ட னாக இ க்கும்.
சிவில் ச க ெசயற்பாட்டா ள ராக 

இ ந்  அவர் படிப்ப டி யாக அர சி
யல்வா தி யாகப் பரி ண மித்  வந்த 
சந்தர்ப்பங்களில் ெவவ்ேவ  கால 
கட்டங்களில் எவ்வா  அவ  ைடய 
ஆன் மீகம் ெவளிப்பட் ள்ள  என்ப  
பற் றி ம் “நான் எ ம் நீ" என்ற லில் 
கூறப்பட் ள்ள  .
அந்த லின் ன்  ைரயில் “ஒ  

மனி தனின் வாக் கு லம்” என்ற 
தைலப்பில் குறிப் பிட் ள்ள விட
யங்கள் யா ம் அவ  ைடய பரி ணாம 
மாற்றத் திைன ஒ ங்காக காட்  வ தற்
காக சித் தி ரித்த வச னங்க ளாக உள்ளன. 
இதில் தைல வ  ைடய ஆன் மீ கத்ைத 
பற் றிய ெதளி ம் சுட் டிக்காட்
டப்ப  கின்ற .
தைல வைர மீள்வா சிப் ச் ெசய் கின்ற 

ேபா  அவ  ைடய ஆன் மீ கத்ைதப் 
பற்றிப் ேபசு வ  பிைழ யான விட ய
மாக க  தப்பட மாட்டா .  1983ஆம் 

ஆண்  இந்த கவிைத ெதாகு திைய 
எ த ஆரம் பித்த ேபா  எ  தி ய
வற்ைற இ  தி யாக இைணத் ள்ளார். 
அதில் ஏகத்  வத்தில் ஆழ ேவ ன்றி, 
தன  ஆன் மீ கத்ைத ெதாடங்கி காலப்
ேபாக்கில்  அவ  ைடய ஆன்மா ஆண்
ட வைன அைடயக் கூடிய விதத்தில் 
சூபித்  வத்தின் பால் ெசன்ற  பற்றி 
அவைர அ  கி லி ந்  பார்த்த பல ம் 
ெதளி வாக அறிந்  ைவத் தி க்
கின்ேறாம்.
ெதரிந்த உல மாக்க ம் அவ ரி டத் தி

லி ந்த ெதளி வான சூபித் வ ேகாட்பா
 கைள உணர்ந்  ைவத் தி ந்தார்கள் 

.அ  தான் உண்ைம.
அைத சார்ந்   “நான் எ ம் நீ” என்ற 
அவ ர  கவிைத இத்ெ தா குப்பில் க் கி
யத் வம் ெபற் ள்ள .
அேத மாதிரி 1996 தல் 1999 வைர 

ஒவ்ேவார் ஆண் ம் தன்  ைடய ஆன்
மீக பரி ணா மத்தில் ஏற்பட்  வ  கின்ற 
திய மாற்றத்ைத மிகத் ெதளி வான 
வார்த்ைத களால் மிக அழ கா ன ம் 
கன தி  மான க த் ச்  ெசறி ேவா ம் 
கவித் வ வான்ைம ேயா ம் அவர் 
ெவளிக்ெ காண்  வந்தார்.
அதில் க் கி ய மாக “ெவள்ைளக் 
கிழவன்” என்ற கவி ைத ைய ம்,  
1997ஆம் ஆண்  எ  தப்பட்ட 
“உன்ைன ேதடி அ  கின்ேறன்” என்ற 
கவி ைத ைய ம் கட்சி ெதாண்டர்கள், 
ேதாழர்கள் மற் ம் அவ  ைடய 
ஆன் மீகம் பற் றிய ஆய்ைவச் ெசய் கின்
ற வர்கள் மீண் ம் வாசிக்க ேவண் 
ெமன நான் நிைனக் கின்ேறன்.
இன்ெ னா  கவிைத “விடி யாத இர ” 

என்ற கவிைத .அ  ேபால “நான் இலா 
நீ“ என்ற கவிைத இ  தி யாக “நான் 
எ ம் நான்” என்ற கவிைத. அைவ 
ஓர் ஆன்மா ஆண்ட வைன நா  வ தற்கு 
அங்க லாய்க் கின்ற அவஸ்த்ைதைய 
ெவளிக்ெ காண்  வ  கின்ற பாங்கில் 
சூபித் வ ெகாள்ைகைய அடி ெயாட்டி 
வைர யப்பட்ட கவி ைதகள் என்பதில் 
எனக்கும் இதைன வாசிக் கின்ற எவ
க்கும் எ  வித சந்ேத க ம் எழா .
எனேவ எல்லாம் வல்ல இைறவன் 

அவ க் கு ரிய சரி யான இடத்ைத ெஜன்
னத் ல் பிர்ெ தௗஸில் வழங் குவான் 
என்ற நம் பிக்ைக ேயா  , இந்த தைல
வரின் பாச ைறயில் வளர்;ந்த நாங்கள் 
இன்  எங்கு ேபாய்க் ெகாண் டி க்
கின்ேறாம் என்ப  ெதாடர்பில் மீள ம் 
சரி பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
தைல வ  ைடய கவி ைத களில் 

, தன்  ைடய மைறைவ எதிர்  
கூ கின்ற விடயத்ைத அவர் மிகத் 
ெதளிவாகச் ெசால்லியி க்கின்ற 
பல கவிைதகள் இ க்கின்றன. 
எல்ேலா க்கும் ெதரிந்த , ேபராளிகள் 
அைனவ ம் இன் ம் வி ம்பிப் 
படிக்கின்ற அவ ைடய குரலில் 
ஒலிப்பதி  ெசய்  எங்க க்கு 
தந் விட்  ெசன்றி க்கின்ற 
“ேபாராளிகேள றப்ப ங்கள்” என்ற 
கவிைத க்கியமான . அ ேபால் 
“பிரியாவிைட” என்ற கவிைதயில் 
உள்ள சந்த ெசயற்பா கள், சந்தத்ைத 
எப்படி தன் ைடய கவிைதகளில் 
ெகாண்  வ கின்றார் என்ப  
உண்ைமயில் பிரமாதமாகும்.
கவிைத என்  வ கின்ற ேபா  
அதன் மண்வாசைன மாறாமல், 
ெதன்கிழக்கின் மண்வாசைனைய 
கிராமத்  பாடல்களி டாக 
ெகாண்  வ கின்ற லாவண்யம் 
என்ப  மிக ம் ெமச்சத்தக்க . 
" திய ெவளிச்சம் "என்ற பாடலாக 
தைலவ ைடய காலத்தில் பாடலாக 
ெவளியாக்கிேனாம். அ ேபால 
நாட் ப் ற பாடலில் “வரம்பிேல 
வாப்பா ெமௗத்தானார்” என்ற 
கவிைத உண்ைமயில் நாட் ப் ற 
மணம் கமழ்கின்ற ெதன்கிழக்கு 
ெசால்லாடைல அழகாக வர்ணிக்கின்ற 
வைகயில் அைமந் ள்ள  .
இவ் இைணயவழி நிைனேவந்தல் 

நிகழ்வில் ெசன்ைனயிலி ந்  கவிஞர், 
நடிகர் வ.ஐ.ச.ெஜயபாலன், ன்னாள் 
மாகாண சைப உ ப்பினர் ஏ.எல்.
தவம், லண்டனிலி ந்  இலக்கிய 
,ச க ெசயற்பாட்டாளர் எம்.ெபௗசர், 
கட்சியின் ஸ்தாபத் தைலமர்ஹூம் 
அஷ்ரபின் சேகாதரி  சட்டத்தரணி 
ெபேராஸா ஹ−ைஸன், ைவத்திய 
கலாநிதி தாஸிம் அஹ்மட்,  ஸ்லிம் 
காங்கிரஸ் ெசயலாளர், ஜனாதிபதி 
சட்டத்தரணி நிசாம் காரியப்பர், பிரதிச் 
ெசயலாளர் மன்சூர் ஏ.காதிர், கவிஞர் 
நபீல் ஆகிேயா ம் கலந் ெகாண்  
உைரயாற்றினர்.

 Thursday  23, September 2021   

2021 öŒ¨öh®£º 23 B® vPv Â¯õÇUQ-Ç-ø©

GUì¤μì {³ì-÷£¨-£ºì (]-÷»õß) (¤øμ@Ám) ¼ªm-öhm

--u-£õ-À ö£mi C»:160,

267, μá ©õÁzøu, HUP». áõG». 
Tel: 011-7322768  

E-mail: vidivelli@expressnewspapers.lk
Web: www.vidivelli.lk

ΐМΡС ЛடǽЛட ெவΫРΧ
ǼரசாரН ФΜ இடம யாΊУ
ெபா  பல ேசனா அைமப்பின் ெபா ச் ெசய லாளர் கல ெகாட 

அத்ேத ஞான சார ேதரர் மீண் ம் தன  ெவ ப் ப் பிர சா ரத்ைத 
ைகயி ெல த் ள்ளார். கடந்த சில தினங்க ளாக அரச மற் ம் 
தனியார் ெதாைலக்காட் சி களில் ேதான் றி வ ம் அவர், உயிர்த்த 
ஞாயி  தாக் கு தைல ன் னி த்தி ஸ் லிம்களின் மனைதப் ண்
ப த் ம் வைக யி லான க த் க்கைள ெவளிப்ப த்தத் ெதாடங் கி
ள்ளார்.
தனியார் ெதாைலக்காட்சி ஒன்றின் கலந்  ைர யாடல் நிகழ்ச் சியில் 

பங்ேகற்ற அவர் “உயிர்த்த ஞாயி  தாக் கு தலின் சூத் தி ர தாரி அல்
லாஹ்தான்” என ெவளி யிட்ட க த்  ஸ் லிம்கைள அதிர்ச் சி யி ம் 
கவ ைல யி ம் ஆழ்த் தி ள்ள . இ  ெதாடர்பில் அகில இலங்ைக 
ஜம் இய்ய ல் உலமா தன  கண்ட னத்ைத ெவளி யிட் ள்ள டன், 
ேநற்ைறய தினம் ெபாலிஸ் தைல ைம ய கத்தில் ன்னாள் மாகாண 
சைப உ ப் பினர் ஒ  வரால் ைறப்பா ம் ெசய்யப்பட் ள்ள .
இந்த விவ காரம் குறித்  ேநற்ைறய பாரா  மன்ற அமர் வி ம் 

ேபசப்பட்ட . பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ளான சாணக் கியன் மற் ம் 
ஜி ர் ரஹ்மான் ஆகிேயார் ஞான சார ேதரரின் ெவ ப் ட் ம் 

க த் க்கள் குறித்  கண் டித் ப் ேபசி ய டன் அர சாங்கம் இ  
குறித்  என்ன நட வ டிக்ைக எ த் ள்ள  என் ம் ேகள் வி ெய ப்
பினர். எனி ம் அரச தரப்பில் இ  குறித்த எந்த வித ஆக்க ர்வ
மான பதி ம் அளிக்கப்ப ட வில்ைல.
கடந்த காலங்களில் ஞான சார ேதரர் ெவளி யிட்ட ெவ ப் ப் ேபச்

சுக்க க்கா க ம் அதன் லம் ஏற்பட்ட வன்  ைற க க்கா க ம் 
ைக  ெசய்யப்பட்  ஐசி சி பிஆர் சட்டத்தின் கீழ் அவ க்கு எதி ராக 
சட்ட நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம் என உயிர்த்த ஞாயி  
தாக் கு தல்கள் ெதாடர்பில் விசா ர ைண கைள ேமற்ெ காண்ட ஜனா தி
பதி ஆைணக் கு  தன  இ தி அறிக்ைகயில் சிபா ரிசு ெசய் தி ந்
த . எனி ம் இ  வைர அவ க்கு எதி ராக எந்த நட வ டிக்ைக ம் 
எ க்கப்ப ட வில்ைல. மாறாக இத்தாக் கு த டன் எந்த வ ைக யி ம் 
சம்பந்தப்பட் டி ராத அப்பாவி ஸ் லிம்கள் பலர் கடந்த இ  வ  டங்
க க்கும் ேமலாக சிைற யி ல ைடக்கப்பட் ள்ளனர்.
இலங்ைகயில் ெபௗத்த சிங்கள தீவி ரப்ே பாக்கா ளர்கள் இவ்வா  

இஸ்லாத்ைத அவ ம திப்ப ம் ஸ் லிம்கைள ன்  த்  வ ம் 
இ ேவ தற்த ட ைவ யல்ல. கடந்த 10 வ  டங்களில் சுமார் 1000 
க்கும் ேமற்பட்ட இவ்வா றான சம்ப வங்கள் பதி வா கி ள்ளன. 
எனி ம் இவற்றில் ஒன் க்கா க ேவ ம் குற்ற வா ளிகள் தண் டிக்கப்
பட்ட தில்ைல என்பேத யதார்;த்தமாகும். தற்ே பா ைதய அர சாங்கம் 
ெகாவிட் ெதாற் றினால் மர ணித்த ஸ் லிம்களின் ஜனா சாக்கைள 
எரித்தைம உள்நாட்டில் மாத் தி ர மன்றி சர்வ ேதச நா  க ளி ம் பாரிய 
அதிர்ச் சி ைய ம் அதி ப் தி ைய ம் ஏற்ப த் தி யி ந்த . ஈற்றில் 
சர்வ ேதச அ த்தத்தின் ேபரி ேலேய அப் பிரச் சி ைனக்கு டி  
காணப்பட்ட .
அன்ெறல்லாம் ஸ்லிம் நா  களின் ேகாரிக்ைக க ைள ம் அ த்

தங்க ைள ம் கண்  ெகாள்ளாத இந்த அர சாங்கம், இன்  ெபா  ளா
தார மற் ம் மனித உரி ைமகள் சார்ந்த ெந க்க டிகள் வந்த பிற்பா  
ஸ்லிம் நா  களின் தயைவ நாடி யி ப்ப  ெவட்கத் க் கு ரி ய

தாகும்.
ஐக் கிய அர  இராச் சி யத் க்கு விஜயம் ெசய் ள்ள எரி சக்தி 

அைமச்சர் உதய கம்மன் பில கச்சா எண்ெணைய கட க்குப் 
ெபற் க் ெகாள்வ  குறித்  ேபச் சு வார்த்ைத நடத் தி ள்ளார். 
தற்ே பா  நா  எதிர்ெ காண் ள்ள அந் நியச் ெசலா வணி பற்றாக் கு
ைறக்கு தீர்வாக ஐக் கிய அர  இராச் சி யத்தின் இந்த உதவி அைம ம் 
என கம்மன் பில குறிப் பிட் ள்ளார். அேத ேபான்  ஐக் கிய நா கள் 
சைபயின் ெபா ச் சைபக் கூட்டத்தில் பங்ேகற்கச் ெசன் ள்ள 
ஜனா தி பதி குைவத் பிர த மைர அங்கு சந் தித் ப் ேபச் சு வார்த்ைத 
நடத் தி ள்ள டன் ைற க நகர் திட்டத்தில் த லீ  ெசய்ய வ
மா  அைழப்  வி த் ள்ளார். ம  ம் தற்ே பா  ஜனா தி ப தி டன் 
நி ேயார்க் ெசன் ள்ள ெவளி வி வ கார அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் 
ஜீ.எல்.பீரிஸ் இஸ்லா மிய ஒத்  ைழப்  அைமப்பின் ெபா ச் ெசய லா
ளைரச் சந் தித்  ேபச் சு வார்த்ைத நடத் தி ள்ள டன் ஸ்லிம் நா  க
க்கும் இலங்ைகக் கு மி ைட யி லான உற  குறித்  நீண்ட ேநரம் 

பிரஸ்தா பித் ள்ளார். ேம ம் க் கியின் ெவளி வி வ கார அைமச்ச
 ட ம் இ  நா  க ளி ன ம் வர்த்தக உற கள் குறித்  ேபரா சி ரியர் 

பீரிஸ் ேபச்சு நடத் தி ள்ளார்.
உல கி ள்ள ெப ம்பா லான ஸ்லிம் நா கள் இலங்ைகக்கு 

எப்ே பா ேம உதவிக் கரம் நீட்டி வந் ள்ளன. த்த காலத் தி ம் 
மனித உரி ைமகள் ேபரைவ ெந க்க டியின் ேபா ம் அனர்த்தங்
களின் ேபா ம் ஸ்லிம் நா கள் ஏரா ள மான உத வி கைள இலங்
ைகக்கு வழங் கி ள்ளன. மத் திய கிழக்கு நா  களில் பணி  ரி ம் 
இலட்சக்க ணக்கான இலங்ைக யர்கள் லம் பாரிய அந் நியச் ெசலா
வணி இலங்ைகக்கு கிைடக் கி ற . எனி ம் உள்நாட்டில் வா ம் 
ஸ் லிம்கள் ெதாடர்பில் மாத் திரம் அர சாங்கம் ஓரக்கண்ெ காண்  

தீர்மா னங்கைள எ க் கி ற .
ஸ் லிம்கள் விட யத்தில் உள்நாட்டில் ஒ  ெகாள்ைக ம் 

ெவளி நா  களில் ேவ  ஒ  ெகாள்ைக ைய ம் பின்பற் ம் இந்த 
அர சாங்கத்தின் நிைலப்பா  ஒ  ேபா ம் ெவற் றி ய ளிக்கப் ேபாவ
தில்ைல. தற்ே பா  ஞான சார ேதரர் அல்லாஹ்ைவ அவ ம திக்கும் 
விதத்தில் ெவளி யிட்ட க த்  குறித்  இலங்ைக யி ம் உள்ள 
சகல ஸ்லிம் நா  களின் த ர கங்க ம் விேசட கவனம் ெச த்
தி ள்ளன. இவ்வா றான ெவ ப் ப் ேபச் சுக்க க்கு அரசாங்கம் 
ெதாடர்ந் ம் இடமளிக்குமானால் ஸ்லிம் நா கள் தம  ஆதரைவ 
விலக்கிக் ெகாள்ள ேநரிடலாம். அ  நிச்சயமாக இந்நாட்ைட ேம ம் 
ப குழியில் தள்ளேவ வழிவகுக்கும்.
ஞானசார ேதரரின்  இவ்வாறான க த் க்கள்தான் ஸ்லிம் 

ச கத்தில் தீவிரவாத சக்திகள் ேதாற்றம் ெபற வித்திட்டன 
என்பைத அரசாங்கம் அறியாமலில்ைல. இதைனேய ஜனாதிபதி 
ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக ம் சுட்டிக்காட்டி ள்ள . 
இவ்வாறானவர்க க்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்ைக எ த்  
அவர்கள  வாய்க க்கு ட் ப் ேபா வேத இப்ேபாைதக்குள்ள 
ேதைவயாகும்.

பரிமாண மாற்றமைடய ேவண் ம்
.கா.வின் அரசியல் ைமயாக
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சிங்களத்தில்: கீர்த்தி ெமண்டிஸ்
தமிழில்: ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்

இந்நாட்டில் இடம் ெப ம் இர க சிய 
குற்றச் ெசயல்கைள மிக ம் சூட் சு ம மாக 
விசா ரைண ெசய்  குற்றச் ெசயல்க டன் 
ெதாடர்  பட்ட வர்கைள ைக  ெசய்வ
தற்கு இர க சிய ெபாலிஸ் அதி கா ரிகள் 
மிக ம் அர்ப்ப ணிப் டன் ெசயற்பட்  வ

 கின்றனர்.
நாட்டின் சாதா ரண ெபாலிஸ் நிைல யங்

க ளில் அகப்பட் க் ெகாள்ளாத மிக ம் 
ஆபத்தான குற்ற வா ளிகள் மற் ம் நாட்டில் 
ெப ம் சர்ச்ைச கைள ஏற்ப த் திய சம்
ப வங்க டன் ெதாடர்  ைட ய வர்கைள 
ைக  ெசய்வ தற்கு இர க சிய ெபாலிஸ் 
அதி கா ரிகள் ேமற்ெகாள் ம் நட வ டிக்
ைககள் சாதா ர ண மா ன தல்ல.
இர க சிய ெபாலிஸார் இவ்வா றான மைற
 க மான குற்றச் ெசயல்களின் பங்கா

ளர்கைளக் ைக  ெசய்வ தற்கு பல்ேவ  
ைற கைளக் ைகயா  கின்றனர். நவீன 

ெதாழி ட்பங்க ைள ம் பயன்ப த் திக்
ெகாள் கின்றனர். நீண்ட விசா ர ைண க ம் 
ன்ென க்கப்ப  கின்றன. இதனால் குற்

ற வா ளி க க்கு இர க சிய ெபாலி ஸாரின் 
விசா ர ைண க ளி லி ந் ம் தப்பிச் ெசல்வ
தற்கு சந்தர்ப்பம் கிைடப்ப தில்ைல.
இந்த வ ைகயில் பல  வ  டங்க
க்கு ன்  இடம்ெபற்ற மனி தப் 

 ப  ெகா ைலயின்  விப ரங்க ைள ம் 
அத டன் ெதாடர்  பட்ட குற்ற வா ளி
ைய ம் அண்ைமயில் இர க சிய ெபாலிஸ் 
அதி கா ரிகள் ெபற் க்ெகாண்ட டன் 
ைக ம் ெசய்தனர்.
சபீர் அப்பாஸ் குலாம் ஹ−ைசன் 

ேகாடீஸ்வர வர்த்த வர்க ள் ஒ  வ ராவார். 
இவர் பிறப் பினால் ேபாரா ச  கத்ைதச் 
ேசர்ந்த வ ராவார். இவ ரிடம் உள்ள ெசாத்
க்கள் மற் ம் உட ைமகள் அளப்ப ரி ய ன

வாகும். அடம்ஸ் எக்ஸ்ேபா (ADAMS EXPO) 
நி  வ னத் க்கும் ேமல தி க மாக பல்ேவ  
நி  வனங்க க்கும் உரி ைம யாளர் குலாம் 
ஹ−ைசன் ஆவார். அத்ேதா  பல ஏக்
கர்கைளக் ெகாண்ட ேதயிைலத் ேதாட்
டங்கள் சில வற் க்கும் உரி ைம யாளர். 
இந்நாட்டின் ெசாத் க்கள் மற் ம் உட ைம
க க்கும் ேமல தி க மாக சிங்கப் ர், பாய், 
இந் தியா ேபான்ற நா  க ளி ள்ள நி  வ
னங்கள் சில வற் றி ன ம் பங் கு தாரர் இவர்.
இலங்ைகயில் 9 நி  வ னங்க க்குச் 

ெசாந்தக்கா ர ரான குலாம் ஹ−ைச க்கு 
ெகா ம்  கிேரண்ட்பாஸ் பகு தியில் பல 
ஏக்கர்கைளக் ெகாண்ட காணி ம் உள்ள .
இவற்றில் ஒ  காணி யி ேலேய இவ ர  
நி  வனம் அைமந் ள்ள .
பாத் திமா சபீர் அவ ர  மைன வி யாவார். 

அவ க்கு நான்கு பிள்ைளகள்.
த்த மகன் இத்ரீஸ் 

சபீர்.பரீதா 
மற் ம் 

ைசனப் அவ ர  இ  மகள்க ளாவர். 
இைளய மகன் அலி அஸ்கர் என்ப வ
ராவார். குலாம் ஹ−ைசனின் இ  மகள்
க ம்  ெவளி நாட் டிேல வசிக் கி றார்கள். 
இதனால் அவ ர  வர்த்தக நட வ டிக்
ைக க க்கு அண்ண ம், தம் பி  மான 
அவரின் இ    தல்வர்கள் ஒத்  ைழப்  
வழங்கி வந்தார்கள்.
குலாம் ஹ−ைசனின் வர்த்தக நடவடிக்

ைககள் ன்ென க்கப்ப ம் பிர தான 
அ  வ லகம் கிராண்ட்பாஸ் பிர ேத சத்
திேல அைமந் ள்ள . இப் பி ர ேதசம் 3 
ஏக்கர் காணி கைளக் ெகாண்ட தாகும். 
இரண்  மா டி கைளக் ெகாண்ட பிர தான 
காரி யா ல யத்தின் ேமல் மாடியில் ெதற்
கு பக்க ைலயில் குலாம் ஹ−ைசனின் 
அ  வ லகம் அைமந் தி ந்த . த்த மகன் 
இத்ரீஸ் மற் ம் இைளய மகன் அலி  என்
ேபா ம் இந்த நி  வ னத்தில் ெவவ்ேவ  
அ  வ ல கங்கைள நடாத்தி வந்தார்கள்.
ேபாரா ச  கத்ைதச் ேசர்ந்த ஸ் லிம்கள் 

இந்நாட்டில் 3000க்கும் குைறந்த ெதாைக
யி னேர வாழ் கின்றனர். இவர்கள் தம  
சமய கட ைமகைள  நி ைற ேவற்  வ தற்காக  
அச்ச  கத் க்ெகன்  இந்நாட்டில் ன்  
பள் ளி வா சல்கேள இ க் கின்றன.இவர்கள் 
நாட்டில் ஏைனய ஸ் லிம்கைள விட 
அைம தி யான சுதந் தி ர மான வாழ்க்ைகைய 
ன்ென ப்ப தற்ேக வி ம்  கின்றனர். 

ேபாரா ச  கத்ைதச் ேசர்ந்த வர்களில் 
ெப ம்பான்ைம யினர் பல ெவளி நா 
களில் ெசல்வந்த வர்த்தக நட வ டிக்ைக
களில் ஈ  பட்  வ  கி றார்கள்.
குலாம் ஹ−ைச ம் அவ ர  பிள்ைளகள் 

நால்வ ம் அைம தி யான சுதந் தி ர மான 
வாழ்க்ைக ையேய  ேமற்ெகாண்டனர். 
இவ ர  இைளய மகனின் வாழ்க்ைக 
இதற்கு ஓர் உதா ர ண மாகும். அலி,  ேபாரா 
ச  கத்ைதச் ேசர்ந்த வ ெரன்றா ம் அவர் 
ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
சிங்கள ெபண் ஒ  வ ைரேய தி  மணம் 
ெசய் ள்ளார்.  அந்தப்ெபண் இலங்
ைகயில் பிர பல வர்த்த க ெரா  வரின் 
மக ளாவார். அந்தப்ெபண் ஏற்க னேவ 
தி  மணம் ெசய்தவர். இந்த விப ரங்கைள  
அறிந்  ெகாண்ேட அலி அப்ெபண்ைண 
தி  மணம் ெசய்  ெகாண்ட ேதா  அப்
ெபண்ணின் ன்ைனய கண வரின் குழந்
ைத  டேன அவைள ஏற் க்ெகாண்டார்.
அலி ம் அவ ர  மைன வி ம் எ ல்

ேகாட்ைட யி ள்ள மைன விக்குச் ெசாந்த
மான வீட் டிேல வாழ் கி றார்கள். அலியின் 
தந்ைத குலாம் ஹ−ைச ம், தாயா ம் பம்
ப லப் பிட் டிய ஹவ்ெலாக் பகு தி யி ள்ள 

ெசாகுசு வீட் டிேல வாழ்ந்தார்கள்.
இவ்வா  தன  மைனவி மற் ம் இ  

ஆண் மகன்க டன் வர்த்தக நட வ டிக்ைக
களில் ஈ  பட்  வந்த குலாம் ஹ−ைசன் 
அண்ைமயில் ஒ  நாள் தன  காரி யா ல
யத் தி ள் ச் சின்றி வீழ்ந்  கிடந்தார். 
அவர் தன  காரி யா ல யத்தில் தன  
கதி ைரயில் ேபச்சு ச் சின்றி கிடந்தார். 
தந்ைத இவ்வா  இ ப்பைதக் கண்ட 
இைளய மகன் அலி உரத்த குரலில் சப்த
மிட்  கத றி ய ைத ய த்  அவ் வி டத் திற்கு 
வ ைக தந்த த்த மகன், தந்ைத ஏேதா 
ேநாய்க் குள்ளா கி யி க் கிறார் என்  சந்ேத
கப்பட்  உட ன டி யாக தந்ைதைய காரில் 
ைவத் தி ய சா ைலக்கு எ த் ச் ெசன்றார்.
அவர்கள் தம  தந்ைதைய நாரா ேஹன்

பிட் டி யி ள்ள தனியார் ைவத் தி ய சா ைல
ெயான் க்ேக  எ த் ச் ெசன்றார்கள். 
டாக்டர் அவைரப் பரி ேசா தித்  விட்  
அவர் இறந்  விட்ட தாகத் ெதரி வித்தார். 
2017 ஜூன் மாதம் 7 ஆம்  தி க திேய இச்சம்
பவம் நைட ெபற்ற .
பின்  அவ ர  மரண விசா ரைண நைட

ெபற்ற  ேபாரா ச  கத்ைத ேசர்ந்த ெபண் 

டாக்டர் ஒ  வேர மரண 
விசா ரைண நடத் தினார். 
குலாம் ஹ−ைசனின் 
உடைல பரி ேசா தித்த 
டாக்டர் அவர் இயற்ைக  

ம ரணம் எய் தி ள்ள தா கேவ 
அறிக்ைக சமர்ப் பித்தார். இத ைன

ய த்  அவ ர  ஜனாஸா மைனவி 
மற் ம் பிள்ைள க ளிடம் ஒப்ப ைடக்கப்பட்
ட . அவ ர  ஜனாஸா குப் பி யா வத்ைத 
ைமய வா டியில் அன்ைறய தினேம நல்ல
டக்கம் ெசய்யப்பட்ட .
தந்ைதயின் மரணச் ெசய் தி ய றிந்த 

ெவளி நாட் டி லி க்கும் அவ ர  இ  
ெபண் பிள்ைள க ம் இலங்ைகக்கு 
வந் தி ந்தனர். தந்ைதயின் மரணம் 
அவர்க க்கு மிக ம் கவ ைல ய ளித்த . 
மைன வி ம் நான் கு பிள்ைள க ம் அவ ர  
மர ணத்ைத ய த்  அதிர்ச் சிக் குள்ளா கி
யி ந்தானர்.என்றா ம் சில தினங்களின் 
பின்  தந்ைதயின் ெசாத் க்கைள பங்
கிட்  ெகாள்வ தற்கான யற் சி களில் 
அவர்கள் ஈ  பட்டார்கள்.

‘தந்ைத அவ ர  ெசாத் க்கைள எங்க
க்கு எ தி ைவத்தி ப்பார்’.

‘ஆம், சில ேவைள இ  தி  வி ப்ப 
ஆவணம் ஒன் றிைன எ தி ைவத் தி க்
கலாம்.

‘அந்த ஆவணம் தந்ைதயின்  அ  வ ல
கத்தில் இ க்கலாம்’
இவ்வா  அவரின் பிள்ைளகள் ேபசிக்

ெகாண்டார்கள். இ  தியில் அவர்கள் 
அைன வ ம் ஒ  தீர்மா னத் க்கு வந்
தார்கள். தந்ைதயின் அ  வ ல கத் தி ள் 
ேசாதைன நடாத்தி அவ்வா  இ தி 
வி ப்ப ஆவணம் ஒன் றிைன அவர் எ தி 
ைவத் தி க் கி றாரா என்  ேதடிப்பார்ப்பேத 
அந்தத் தீர்மா ன மாகும்.
ஒ  நாள் குலாம் ஹ−ைசனின் மகள்

க ம் மகன்க ம் அவ ர  காரி யா ல யத்
க்குள் ெசன்  ேத தல் நடத் தி னார்கள்.

அவ்வா  இ தி வி ப்ப ஆவணம் 
இ ந்தால் அதன்படி தந்ைதயின் ெசாத்
க்கைள பகிர்ந்  ெகாள்வேத அவர்க ள  

இலக்காக இ ந்த . அ  வ ல கத் தி ள் 
அவ ர  ேமைச லாச்சு, அ  மாரி என்ப
ன வற் க்குள் எல்லாம் ேத தல் நடத்
தி னார்கள்.இ தி வி ப்ப ஆவ ணத்ைத 
ேதடிக்கண்  பி டிப்பதில்  ச்சாக 
ஈ  பட்டா ம் அ  பய னற்ற தா கப்ேபா
ன . அ  வ ல கத் தி லி ந்த அவ ர  
இ ம்  ெபட்ட கத்ைத மாத் தி ரேம அவர்
களால் ேசாத ைனக் குட்ப த்த டி யா மற்
ேபா ன .
நிச்சயம் இ தி வி ப்ப ஆவணம் இந்த 

இ ம்  ெபட்ட கத் தி ள்ேள பத் தி ர மாக 
இ க்க ேவண் ம் என அ வர்கள் தீர்மா
னத் க்கு வந்தார்கள். இத ைன ய த்  
இ ம்  ெபட்ட கத்ைத திறப்ப தற்கான 
யற் சிகள் ேமற்ெகாண்டா ம் அ  

பல ன ளிக்க வில்ைல அப்ெபட்ட கத்தின் 
திறப்  (Key) இ க்கா ைமேய அதற் கு கா ர
ண மாகும். ேகாடிக்க ணக்கான தந்ைதயின் 
ெசாத் க்கள் எவ்வா  எங்க க்கு பகிர்ந்
த ளிக்கப்பட் டி க்கும் என்பைத அறிந்  

ெகாள்வேத அவர்க ள  யற் சி யாக இ ந்
த . என்றா ம் இ ம்  ெபட்ட கத்தின் 
திறப் பிைன அவர்களால் ேதடிக்ெகாள்ள 
டி யா ம லி ந்த . 
நாட்கள் நகர்ந்  ெசான்றன. என்

றா ம் அவ ர  பிள்ைளகள் இ ம் ப் 
ெபட்ட கத்ைதத் திறக்கும் யற் சி யிைன 
ைகவி ட வில்ைல. இ ம்  ெபட்ட கத்தின் 
திறப் பிைன ேதடிக்கண்  பி டிக்கும்  யற்
சியில் ஈ  பட் டி ந்த நிைலயில் ஒ நாள் 
அந்த திறப்  நான்கு பிள்ைள களில் 
ஒ  வரின் ைகக்கு கிட் டி ய . அத் தி றப்
பிைன குலாம் ஹ−ைசனின் காரி யா லய 
ேமைசக்கு ேமலி ந்  இைளய மகன் 
அலியினால் கண்ெட க்க டிந்த . 
இந்தச் சம்பவம் ஏைனய பிள்ைள க க்கு 
ஆச்ச ரி ய மாக இ ந்த . என்றா ம் 
அவர்கள் அந்த திறப்பின் லம் இ ம்
ப்ெபட்ட கத்ைதத் திறந்தார்கள். ெபட்
ட கத் தி ள் ஒ  ேகாைவ (File) இ ந்த  
அந்தக் ேகாைவைய எ த்  பார்ைவ யிட்
டார்கள். சிறி  ேநரத்தில் பிள்ைளகள் 
அைன வ ம் ஒவ்ெவா  வரின் கத்
திைன ேநாக்கிக் ெகாண்டார்கள்.

“தந்ைத எல்லா ெசாத் க்க ைள ம் 
அலியின் ெபய க்கல்லவா எ  தி யி க்
கிறார்?
குலாம் ஹ−ைசன் தன  வி ப்ப ஆவ

ணத்தில் தன  ெசாத் க்கைள இைளய 
மகனின் ெபய க்ேக எ  தி யி ந்தார். 
இதனால்  இைளய மகன் அலிையத் தவிர 
ஏைனய ன்  பிள்ைள க ம் மிக ம் 
கவ ைலக் குள்ளா னார்கள். அத்ேதா  
இ  அவர்க க்கு ஏமாற்ற மாக இ ந்த
டன் ஆச்ச ரி ய மா க ம் இ ந்த . குலாம் 

ஹ−ைசனின் மைன விக்கு சந்ேதகம் ஏற்
பட்ட .

‘தந்ைத ஒ  ேபா ம் இவ்வா  ேவைல 
ெசய்ய மாட்டார்’.
தந்ைத தன  ெசாத் க்கைள பிள்

ைளகள் எல்ேலா க் குேம பகிர்ந்த ளிப்பார் 
அன்றி அலிக்கு மாத் திரம் வழங்க மாட்டார் 
என்   அவர்கள் ேபசிக்ெகாண்டார்கள்.
அலி தவிர ஏைனய பிள்ைளகள் வ
க்கும் இதில் சந்ேதகம் ஏற்பட்ட . “ஆம்” 

இ  இப்ப டி இடம்ெபற் றி க்க டி யா . 
தந்ைத இவ்வா  ஒ  ேபா ம் ெசய்ய
மாட்டார். பிள்ைளகள் வ ம் ஒேர 
நிைலப்பாட் க்கு வந்தார்கள். அவர்கள் 
தந்ைதயின் இ தி வி ப்ப ஆவணம் 
உண்ைம யான ஆவ ணமா என பரி சீ ல
ைனயின் பின்  அந்த ஆவணம் ேபாலி யா
ன  என நி  ப ண மா ன .
குறிப் பிட்ட இ தி வி ப்ப ஆவ

ணத்தில் சாட் சி யா ளர்க ளாக அலியின் 
கீழ் பணி  ரி ம் அ  வ லக உத வி யாளர் 
ஒ  வ ம், ப்  ர  பணியில் ஈ
பட் டி க்கும் ெபண்மணி ஒ  வ ேம 
ைகெயாப்ப மிட் ள்ளார்கள். இதனால் இ
தி வி ப்ப ஆவணம் ெதாடர்பாக அவ ர  
ன்   பிள்ைள க ம் சந்ேதகம் ெகாண்

டார்கள். சாட் சி யா ளர்க ளாக ைகெயாப்ப
மிட் ள்ள பணி யா ளர்கைள பிள்ைளகள் 
விசா ரைண ெசய்தார்கள். குறிப் பிட்ட 
இ தி வி ப்ப ஆவணம் அலி யினால் 
தயா ரிக்கப்பட்ட ெதன நி  ப ண மா ன . 
இத ைன ய த்  தந்ைதயின் மரணம் 
ெதாடர் பி ம் அவர்க க்கு சந்ேதகம் 
ஏற்பட்ட .
அலியின் ெசயற்பா கள் நட வ டிக்

ைககள் ெதாடர்பில் குலாம் ஹ−ைசன் 
ன்  அவ க்கு பல தட ைவகள் ஏசி

யி க் கிறார் என்பைத அறிந்  ைவத் தி
ந்த ன்  பிள்ைள க ம் தந்ைதயின் 

மரணம் ெகாைல யாக இ க்கலாம் என 
சந்ேதகம் ெகாண்டனர். இத ைன ய த்  
குலாம் ஹ−ைசனின் த்த மகன் இத்ரீஸ் 
சி.ஐ.டிக்குச் ெசன்  அதன் பணி
ப்பாளைரச் சந் தித்தார். தன  தந்ைதயின் 
மரணம் ெதாடர்பில் தனக்கு பலத்த சந்
ேதகம் நில  வ தா க ம் இ  ெதாடர்பில் 
விசா ரைண நடத்தி தந்ைதயின்  மர ணத்
டன் ெதாடர்  ைட ய வர்கைள ைக  

ெசய் ம்ப டி ம் அவர் சி.ஐ.டி.யின் பணிப்
பா ளர்க ளிடம் ைறப்பா ெடான் றிைனக் 
ைகய ளித்தார். இந்த ைறப்பா  2018 
ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் 16 ஆம் 
திகதி ைகய ளிக்கப்பட்ட . இப்ேபா  
சி.ஐ.டியின் பணிப்பா ள ராக சிேரஷ்ட 

ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் சானி அேப ேச க
ரேவ கட ைம யாற் றினார்.
அவர் குலாம் ஹ−ைசனின் சந்ேத கத்
க் கி ட மான மரணம் ெதாடர்பில் விசா

ர ைண கைள நடத்  வ தற்கு சி.ஐ..டியின் 
ெபா  மக்கள் ைறப்பாட் ப் பி ரிவின் 
ெபா ப்பா ளைர நிய மித்தார். அதற்க ைம
வாக அவரால் ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் சித 
உட்பட கு  ெவான்  நிய மிக்கப்பட்ட .
விசா ர ைண யிைன ஆரம் பித்த சி.ஐ.டி.

அதி கா ரிகள் குலாம் ஹ−ைசனின் பிள்
ைளகள் அைன வ ர ம் வாக்கு லங்க
ைளப்ெபற் க் ெகாண்டனர். அவ ர  மர
ணத்ைத தலில் கண்ட இைளய மகன் 
அலி மற் ம் அப்ேபா  அவ  ட னி ந்த 
நண்பர். மரணம் நிகழ்ந்த அன்  குலாம் 
ஹ−ைசன் அ  வ ல கத் க்கு வ ைக தந்த 
ேநரம், அப்ேபா  அவர் சந் தித்த நபர்கள், 
நி  வ னத்தின் ஊழி யர்கள் வர ேவற்  
அதி கா ரி யான ெபண் என்ேபா ரிடம் நீண்ட 
விசா ர ைண கைள நடாத்தி சாட் சி யங்
கைளப் பதி  ெசய்  ெகாண்டனர்.
அவ ர  பிள்ைள களின் சந்ேதகம் 

ெவளிப்ப த்தப்பட்ட கார ணிகள் என்ப

வற்ைற சி.ஐ.டி.யினர் நீதி மன்றில் ெதளி
 ப த்தி குலாம் ஹ−ைசனின் சடலம் 

பிேரதப் பரி ேசா தைன  ெசய்யப்ப ட ேவண்
 ெமனத் ெதரி வித்த டன்  அவ ர  சட

லத்ைத ேதாண் டி ெய ப்ப தற்கான அ
ம திையக் ேகாரினர். இதற்கு நீதி மன்றம் 
அ  ம தி யிைன வழங் கி ள்ள .
அவர் அடக்கம் ெசய்யப்பட்  நான்கு 

மாதங்களின் பின்  அவ ர  ஜனாஸா 
ேதாண் டி ெய க்கப்பட்ட . இ  
2019.01.10 ஆம் திக தி யாகும். அவ ர  
ஜனாஸா பிேரத பரி ேசா த ைனக்காக 
ெகா ம்  நீதி மன்ற ைவத் திய அதி காரி 
காரி யா ல யத் க்கு எ த் ச் ெசல்லப்
பட்ட . விேசட ைவத் தி யர்கள் அவ ர  
மர ணத் க்கான கார ணத்ைத கண் 
பி டிப்பதில்  ச்சாக ஈ  பட்டனர். 
இவ ர  பிேரத பரி ேசாதைன அறிக்ைக 
மாதக்க ணக்கில் தாம த மா ன  என்றா ம் 
சி.ஐ.டி. ெதாடர்ந் ம் விசா ர ைண கைள 
ன்ென த்  வந்த . விசா ர ைண களில் 

இவ ர  மர ணத்தில் அவ ர  இைளய 
மகனின் ெதாடர்  இ ப்ப தாக அறி யப்பட்
ட . அதற்கு அலியின் நண்பர் ஒ  வரின் 
ஒத்  ைழப்  இர க சிய ெபாலி ஸா க்கு 
கிைடத்த .
அவர் சம்பவம் நடந்த தினம் அலியின் 

நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பாக இர க சியப் 
ெபாலி ஸா ரிடம் ெதளி ப த் தினார்.

“அன்  ெபாஸ் காைல யிேல ஆபி
ஸூக்கு  வந்தார். குலாம்  ேசர் கீழ்மா டியில் 
உள்ள வர ேவற்  ெபண் அதி கா ரிக்கு 
காைல வந்தனம் ெச த் தி விட்ேட ேமல்
மா டிக்கு வந்தார். சிறி  ேநரத்தில் நா ம் 
அலி ம் ெபாஸ்ஸின் காரி யா ல யத் க்குச் 
ெசன்ேறாம்.
அலி என்ைன குலாம் ேசரின் அ  வ

லக வாசலின் கத வி ன ேக இ க் கும்படி 
கூறினார். எவ ைர ம் உள்ேள அ  ம திக்க 
ேவண்டாம் என ம் ெதரி வித்தார். சிறி  
ேநரத்தில் சப்தம் ஒன்  ேகட்ட . சப்
தத்ைதத் ெதாடர்ந்  அலி சப்த மிட ஆரம்
பித்தார். நான் உள்ேள ஓடிச்ெசன்ேறன். 
அவர் என் னிடம் க த் ப்பட்டி (Tie) 
ஒன் றிைனத் தந்  அதைன எ த் ச் ெசல்
ம்படி கூறினார். அைதத்ெதா டர்ந்  அங்

கி ந்த அைன வ ம் ெபாஸ்ஸின் அ
வ ல கத் க்குள் வந்தார்கள். ெபாஸ்ஸின் 
த்த மக ம் வந்தார். குலாம்  ேசைர 

அலியின் வாக னத்தில் ைவத் தி ய சா
ைலக்கு ெகாண்  ெசன்றார்கள்' என்  
சாட் சி ய ம ளித்தார்.
இந்த நீண்ட சாட் சி யத்தின் பின்  

சி.ஐ.டியினர் குலாம் ஹ−ைசனின் ெகாைல 
ெதாடர்பில் அவ ர  மகன் அலி ையேயா 
அவ ர  நண்ப ைரேயா ைக  ெசய்ய
வில்ைல. குலாம் ஹ−ைசனின்  பிேர த 
ப ரி ேசா தைன அறிக்ைக கிைடக் கும்வைர 
சி.ஐ.டி.யினர் காத் தி ந்தனர்.
இர க சிய ெபாலிஸ் பிரிவின் ெபா ப்

ப தி காரி ெபாலிஸ் இன்ஸ்ெபக்டர் சித 
கஹ கல்ல உட்பட்ட கு  வினர் குலாம் 
ஹ−ைசனின் மரணம் ெதாடர்பில் க் கி
ய மான தக வல்கள் சில வற்ைறத் திரட் டி
யி ந்தனர். அவ ர  மரணம் யாரினால் 

நிகழ்ந்த  என்பைத இனங்கண் டி ந்தனர்.
குலாம் ஹ−ைசன் க த் ப்பட் டி யினால் 

க த்  இ க்கப்பட்  ெகாைல ெசய்
யப்பட் ள்ள தாக விசா ரைண அதி
கா ரிகள் உ தி ெசய் தி ந்தனர். என்
றா ம் குறிப் பிட்ட க த் ப்பட் டிைய 
கண்ெட ப்ப தற்கு அதி கா ரி க ளினால் 
டியாமற்ேபான . சாட்சியாளரினால் 

குறிப் பிட்ட க த் ப்பட்டி வாய்க்கா
க்குள் வீசப்பட்ட ைமேய இதற்குக் 

கார ண மாகும். ெகாைல ெசய்வ தற்குப் 
பயன்ப த்தப்பட்ட க த் ப்பட்டி குலாம் 
ஹ−ைசனின் இைளய மக க்குச் ெசாந்
த மா ன  என்ப ம் விசா ர ைண யா ளர்
களால் உ  திப்ப த்தப்பட்ட . க த்ைத 
இ க் கு வ தற்காக க த் ப்பட்டி டிச்சு 
அலியின் நண்ப ரி னா ேலேய ேபாடப்
பட் ள்ள  என்ப ம் விசா ர ைண களில் 
ெதரிய வந்த
என்றா ம் குலாம் ஹ−ைசனின் 

ெகாைல யா ளிைய சி.ஐ.டியி னரால் ைக  
ெசய்வ தற்கு டி யா ம லி ந்த .அவ ர  
மரணம் எவ்வா  நிகழ்ந்த  என்பைத 
உ  தி ெசய்வ தற்கான நீதி மன்ற ைவத் திய 

அறிக்ைக கிைடக்கா ைமேய இதற்குக் 
கார ண மாகும். என்றா ம் அண்ைமயில் 
குலாம் ஹ−ைசனின் பிேர த ப ரி ேசா தைன, 
நீதி மன்ற ைவத் தி ய சாைல அதி கா ரியின் 
அறிக்ைக ெவளி வந்த .ைவத் திய 
அறிக்ைகயில் அவ ர  சில எ ம் கள் 
ெவடிப் க் குள்ளா கி ள்ளைம உ  தி யா கி
யி ந்த .இ  தாக் கு த லினால் ஏற்பட் டி
க்கலாம் என விசா ர  ைணகளில் ெவளி யி

டப்பட் ள்ள .
குலாம் ஹ−ைசனின் மரணம் ப

ெகாைல என நீதி மன்ற ைவத் திய 
அறிக்ைகயில் ெதரி விக்கப்பட் டி ந்த
ைத ய த்  மற் ம் சம்பவம் ெதாடர்பில் 
விசா ர ைண க ளின்ேபா  ேசக ரிக்கப்பட்ட 
சாட் சி களின் வாக்கு லங்களின் அடிப்
ப ைடயில் குலாம் ஹ−ைசனின் இைளய 
மகன் அலி எ ல்ேகாட்ேடயி ள்ள அவ
ர  இல்லத்தில் ைவத்  இர க சிய ெபாலி
ஸாரால் ைக  ெசய்யப்பட்டார்.
இர க சிய ெபாலிஸார் அவைர விசா ர

ைணக் குட்ப த் தி னார்கள். விசா ர ைண
யின்பின் தந்ைதயின் ெசாத் க்க க்காக 
ேபாலி உ  தி ப்பத் திரம் தயா ரித்  வங் கி
ெயான்றில் அடகு ைவத்  அலி யினால் 
கடன் ெபறப்பட் டி ந்த . இ  தந்ைதக்கு 
ெதரி யா மல்  இ ர க சி ய மா கேவ  ேமற்ெகாள்
ளப்பட் டி ந்த . சில காலம் கட க்கான 
மாதாந்தக் கட்டணம் வங் கிக்கு ெச த்தப்
பட்ட ேபா ம் பின்  அலி அதி க மாக கடன் 
ெபற் க்ெகாண்டதால் அவரால் வங் கிக்கு 
ெச த்த  ேவண் டிய மாதாந்த கடன்
ெதாைகைய ெச த்த டியாமற்ேபான . 
குறிப்பிட்ட வங்கி கடன்ெதாைக 
கிரமமாக ெச த்தப்படாைம 
ெதாடர்பில் வினவியேபா ம் அலி 
அதற்கு உரிய பதிைல வழங்கவில்ைல. 
இதைனய த்  வங்கி அலியினால்  
வங்கிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டி ந்த காணி 
உ திைய பரிசீலைனக்கு உட்ப த்திய . 
பரிசீலைனயின்ேபா  குறிப்பிட்ட காணி 
உ தி ேபாலியான  என நி பணமான . 

ரிதமாக ெசயற்பட்ட வங்கி 
அதிகாரிகள் இவ்விவகாரம் ெதாடர்பில் 
குலாம் ஹ−ைச க்கு அறிவித்தனர். 
இ  ெதாடர்பில் கலந் ைரயா வதற்கு 
ம தினம் குலாம் ஹ−ைசைனச் 
சந்திப்பதற்கு அவர  காரியாலயத் க்கு 
வ ைக தர ள்ளதாக ம் அறிவித்தனர். 
இந்த  வி வ காரம் அலிக்கு ெதரி ய வந்
ள்ள . இதனால் பீதிக் குள்ளான அலி 

தந்ைதக்கு தான் ெசய்த குற்றம் ெதரி ய
வந்  வி ம் எனக்க தி இதி லி ந் ம் 
தப் பித் க்ெகாள்வ தற்கு தன  நண்ப
ெரா  வரின் உத வி டன் தந்ைதயின் 
க த்ைத க த் ப்பட் டி யினால் இ க்கி 
ெகாைல ெசய் ள்ள தாக இர க சி யப்ெபா
லிஸார் உ தி ெசய்  ெகாண்டனர்.

‘நாங்கள் இந்த நபரின் ெகாைல 
ெதாடர்பில் ேம ம் பல விடயங்கைள 
ேதடிக் கண் பிடித் க்ெகாள்ள 
டிந்த . இந்த சந்ேதக நபர் 

தந்ைதைய ெகாைல ெசய் விட்  
அவைர ைவத்தியசாைலக்கு ெகாண்  
ெசன்றேபா  தந்ைதயின் உடலில் 
இரத்தக்கைற இ ந்த . ேம ம் இவர்கள் 
பிரதான இ  ைவத்தியசாைலகள் மற் ம் 
ேதசிய ைவத்தியசாைலெயான்றிைன ம் 
கடந்ேத தந்ைதைய நாரேஹன்பிட்டி 
தனியார் ைவத்தியசாைலக்கு ெகாண்  
ெசன் ள்ளார்கள் அத்ேதா  இவர  
மரணம் ெதாடர்பில் நடாத்தப்பட்ட மரண 
விசாரைணயி ம் எமக்கு பலத்த சந்ேதகம் 
இ ந்த .
இரகசியமான ைறயில் ைதந்  

ேபாவதற்கி ந்த ேகாடீஸ்வரரின் 
ெகாைலைய நான்கு வ டங்களாக 
விசாரைண நடாத்தி அத டன் 
ெதாடர் ைடய நபைர ம் எம்மால் ைக  
ெசய்ய டிந் ள்ள  என சம்பவம் 
ெதாடர்பில் வினவியேபா  இரகசிய 
ெபாலிஸ் சிேரஷ்ட அதிகாரிெயா வர் 
ெதரிவித்தார்.
ெகா ம்  பிரதான நீதிவான் நீதிமன்றில் 

ஆஜர் ெசய்யப்பட்ட சந்ேதக நபைர 
விளக்கமறியலில் ைவக்க உத்தரவிட்டார். 

நன்றி : ெமௗபிம
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"இலங்ைகயில் இஸ்லா மிய சட்ட ஏற்
பா ம்  தற்ே பா ைதய  நிைல ம்" எ ம் 
ெதானிப்ெ பா ளில் ன்னாள் அைமச்சர் 
கலா நிதி மர்ஹூம் ஏ.ஆர். மன்சூர் அவர்
களின் கனிஷ்ட தல் வி ம், அ ஸ் தி ேர
லிய ஸ்லிம் ெபண்கள் க ன்ஸிலின் 
ெசய லா ள ம், ஏ. ஆர். மன்சூர் 
ப ண்ேட ஷனின் ஸ்தாபகத் 
தைல வ ம் மற் ம் 
அ ஸ் தி ேர லிய 

நாட்டில் குடி வ ர  குடி
ய கல் த்  ைறயில் 
நி  ண ராகக் 
கட ைம யாற் ம் 

சட்டத்த ரணி மர்யம் 
நளீ டீன் ஆற் றிய 

உைர.

எஸ்.அஷ்ரப்கான்

இலங்ைகயில் ஸ் லிம்க க்கான 
சட்டம் ஏழாம் ற்றாண்  களில் இ ந்  
ஆரம்ப மா கின்ற . 

15ஆம் ற்றாண்டில் ெகா ம்பில்  
ஸ் லிம்க க்ெகன்  பிரத் தி ேய க மான 

நீதி மன்றங்கள் இ ந்தன என வர லாற்  
ஆசி ரி யர்கள் குறிப் பி  கி றார்கள். ேசர் 
ேஜம்ஸ் ெடனன்ட் என்பவர் (Ceylon: An 
Account of the Island Physical, Historical 
and Topographical) எ ம் அவ  ைடய 
லிேல ஸ்லிம், கிறிஸ்தவ மற் ம் 
த மதங்கைள அடிப்ப ைட யாகக் 

ெகாண்ட நீதி மன்றங்கள் இ ந்த  என 
குறிப் பிட்டார்.

1505 ஆம் ஆண்டில் ேபார்த் க்ேகயர் 
இலங்ைக வந்த ேபா  ெகா ம்  
ைற  கத்ைத சுற்றி இ ந்த வர்கள் 

ெப ம்பா லாேனார் ஸ் லிம்க ளா கேவ 
இ ந்தனர். அவர்க  ைடய பிரச் சி ைன
கைள தீர்ப்ப தற்காக இஸ்லா மிய நீதி மன்
றங்கள் காணப்பட் டி க் கின்றன என 
எஸ்.ேஜ.பரீஸ் என்பவர் தன்  ைடய 
"ஹிஸ்ட்ரி ஒப் சிேலான்" என்ற லில் 
குறிப் பிட் டி க் கின்றார்.
ேபார்த் க்ேக யரின் ஆட்சிக் கால மா

ன  ஸ் லிம்களின் உரிைம, உடைம, 
ெபா  ளா தாரம் என்ப வற்ைற டக்கும் 
ஒ  ஆட் சி யாக இ ந்த . இந்த ஆட் சிக்
கா லத் தில்தான் அேன க மான இஸ்லா மி
யர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள். பின்னர் 
ஸ் லிம்கள் கிழக்கு மாகா ணங்கைள 

ேநாக்கி நகரத் ெதாடங் கி னார்கள்.
பின்னர் ஒல்லாந்தர் நாட்ைட ைகப்பற்

றி னார்கள். இவர்கள் நாட்டின் ெபா
ளா தா ரத்ைத ேமம்ப த்த ேவண் ம் 
எ ம் ேநாக் குடன் விரட்டப்பட்ட 
அத்தைன ஸ் லிம்க ைள ம் ஒன்  
ேசர்த்  அவர்க க்கான பா  காப்பான 
குடி யி ப் க்கைள அைமத் க் 
ெகா த்தார்கள்.1770 ஆம் ஆண்  
ஒல்லாந்தர்கள் "வட்டா வியா" 
ைவ ஆட்சி ெசய்த ேபா தான் 
(அதா வ  இன்ைறய இந்
ேதா ேன சி யாவில் இ க் கின்ற 
ஜகர்த்தா நகரம்) ஸ் லிம்க
க்கான  தனி யான சட்ட 

ேகாைவைய உ  வாக் கி
யி ந்தார்கள். இ  1766 
ஆம் ஆண்   இலங்
ைகயில் ஒல்லாந்  ஆ
ந ரான வில் லியம் ெபலக் 
என்ப வரால் இலங்ைகயில் 
அறி  கப்ப த்தப்பட்ட
ேதா , இங் கி ந்த ஸ்
லிம்க க்ெகனத் தனி யான 
சட்ட வாக்கம் ஒன்ைற 

உ  வாக்க ம் வழி 
ெசய்தார்.  
இந்த சட்டக் 
ேகாைவயின் 
ெபயர் 
"ஸ்ெபஷல் 
ேலாஸ் 
றிேலட்டிங் 

 ஹம்
ம தியன்ஸ் 
அன்ட் 
அத 
ேநட்டிவ் 

பி பில்"ஆகும். இ  தான் 
இலங்ைக ஸ் லிம்க க்கு அைமக்கப்
பட்ட த லா வ  சட்டக்ே காைவ என்ற
ைழக்கப்ப  கின்ற . இைத சு க்க மாக 
ஹம்மதன் ேகாட்1803 (Muhammadan 

code 1803) என அைழப்பர். இ   ஷாபி 
மத்ஹைப அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்ட
தாகும்.
பின்னர்  பிரித்தா னி யர்கள் இலங்

ைகைய ைகப்பற் றிய ேபா  ஸ் லிம்
க க்கான தனியார் சட்டத்தில் எந்த 
மாற்றங்க ைள ம் ெகாண்  வர வில்ைல. 
இவர்க ம் ஸ் லிம்க டன் சிேந க ர்
வ மான உற விைன ேபணி வந்தார்கள். 
ேம ம் இந்த சட்டங்களில் ஒ  சில 
மாற்றங்கைளக் ெகாண்  வர ேவண் ம் 
எ ம் ேநாக்கில் 1926 ஆம் ஆண்  
சட்ட வாக்க கு  வி லி ந்  ஒ  ஆய் க் 
கு  ஒன்ைற ம் அதற்கான பிேர ர ைண
ைய ம் ேகாரி யி ந்த . இந்தக் கு வில் 
உப சட்டமா அதிபர் எம். டி.  அக்பர், எம் 
எச். எம். அப் ல் காதர், எச். எம். மாக்கான் 
மாக்கார், டி.பி. ஜாயா ஆகிேயார் ேசர்ந்த 
கு  வாகும். இவர்கள் இலங்ைகயில் 
த லா வ தாக  காதி நீதி மன்றம் உ  வாக்

கப்பட ேவண் ம் எ ம் பிேர ர ைணைய 
ன் ைவத்த வர்கள்.   இைவ அைனத்

ைத ம் ைவத்  1929 ஆம் ஆண்  
ஸ்லிம் விவாக, விவா க ரத்  சட்டம் 

ஏற்ப த்தப்பட்  1934 ஆம் ஆண்  
அ லில் வந்த .  பின்னர் சுதந் திர 
இலங்ைகயின் பாரா  மன்றத்தில் 
1951ஆம் ஆண்  தற்ெ பா  நைட 
ைறயில் இ க்கும் இலங்ைக ஸ்லிம் 

தனியார் சட்டம் உ  வாக்கப்பட்  1954 
ஆம் ஆண்  நைட  ைறக்கு வந்த .
அதற்குப் பிறகு  1975ஆம் ஆண்  
வைர 8 நைட ைற மாற்றங்க க்கு 
மாத் தி ரேம உட்பட்ட . ஆனால் அடிப்
பைட சட்டத்தில் எந்த மாற்ற ம் நைட
ெப ற வில்ைல.
பின்னர் இன் ம் மாற்றங்கள் ேதைவ 

என்ற குரல்கள் அவ்வப்ே பா  ஒலித் க் 
ெகாண்ட ேபா  அர சினால் மாற்றங்
க க்காக  04 வைக யான கு க்கள் 
அைமக்கப்பட்  மாற்றங்க க்கான 
பிேர ர ைண கைள ன் ைவப்ப தற்கான 
யற் சிகள்   நைட ெபற்  வந்த . இ  

கி .சி. கன க ரத் தினம், டாக்டர் எச். எம். 
இஸட். பா க், டாக்டர் சஹாப்தீன் இ  தி
யாக நீதி பதி சலீம் மர்ஷ−க்  ஆகி ேயாரின் 
தைல ைமயில் இ  வ ைர கா ல ம் 
கு க்கள் அைமக்கப்பட்  ஸ்லிம் 
தனியார் சட்டத்ைத ஆய்  ெசய்  சில 
மாற்றங்கைள ெகாண்  வர ேவண் ம் 
என்ப தற்காக இலங்ைக அர சாங்கத்
தினால் உ  வாக்கப்பட்ட .
இ  தி யாக 2009ஆம் ஆண்  ஜூைல 

மாதம் இலங்ைகயின்  நீதி மற் ம் 
சட்ட ன ர ைமப்  அைமச்ச ராக இ ந்த 
மிலிந்த ெமார ெகாட அவர்க ளினால் 
சுமார் 16 ேபர் ெகாண்ட ஒ  கு  
நிய மிக்கப்பட்ட . இந்தக் கு  வா ன  
அறிக்ைகைய சமர்ப்பிக்க 9 வ  டங்க
க்கு ேமல் எ த்த .
பின்னர்   2018 ஆம் ஆண்  ஸ்லிம் 

தனியார் சட்டங்களில் மாற்றம் 
ேவண் ம் என்ற ேகாஷம் மிக ம் 
பர வ லாக வீரி ய ம ைடந்  காணப்பட் டி
ந் . இதற்கு க் கிய காரணம் என்ன

ெவன்றால் தனியார் சட்டத்தில் மாற்றம் 
ெகாண்  வர ேவண் ம் என்   அர
சினால் உ  வாக்கப்பட்ட உச்ச நீதி மன்ற 
நீதி பதி சலீம் மர்ஷ−க்  

தைல ைம யி லான 
கு  வா ன  அப்ே பாதி ந்த நீதி அைமச்
ச ரான தலதா அத் க்ெ கா ர ல விடம் 
சமர்ப் பித்த  அறிக்ைகேய ஆகும். இந்த 
அறிக்ைக யா ன  ஒ  ஒ  பக்கச் சார்பாக 
தயா ரிக்கப்பட்ட அறிக்ைக  என் ம், 
அகில இலங்ைக ஜம் மி யத் ல் உலமா 
மற் ம் ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி பாயிஸ் 
ஸ்தபா  ஆகி ேயாரின் க த் க்கைள 
றக்க ணித்  உ  வாக்கப்பட்ட  என 
பல விமர்ச னங்கள் ன்ைவக்கப்பட்  
இ ந்த  என்ப  குறிப் பி டத்தக்க தாகும்.
தனியார் சட்டம் என்ப  ஆண்டாண்  

கால மாக நாம் ெபற்  வந்த அடிப்பைட 
உரிைம ஆகும். அைவ கைள ெசப்ப னி 
வ  மாத் தி ரேம மிக நீத மான தீர்வாகும். 
மாறாக நீக் கு வ  அல்ல எ ம் ேநாக்
குடன் ைவத் தியர் மரினா ரிபாய் மற் ம் 
பல த் தி ஜீ விகள், மார்க்க அறி ஞர்கள், 
அகில இலங்ைக ஜம் மி யத் ல் உலமா, 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள், அைமச்
ச ரைவ அந்தஸ் ள்ள அைமச்சர்கள், 
சபா நா யகர் என்ப ன வர்க டன் கலந் 
ைர யா டிேனாம்.
இ  தி யாக,  நீதி ய ைமச்சர் அத்  ெகா

ரல அவர்கைள சந் தித்த ேபா  அவர்  
எமக்கு அளித்த பதில்கள்  நிம்ம திைய 
அளித் தி ந்த .
அதா வ  "எம  நாடா ன  வின 

மக்களின் சமய கலாச்சா ரங்கைள ெநறிப் 
ப த் ம் ேநாக் குடன் அவ ர வர்க க்கு 
என்  பிரத் தி ேய க மான சட்டங்கள் 
வகுக்கப்பட்ட ஒ  நாடாகும். ஆனால் 
இதில் எங்க  ைடய நிைலப்பா  என்ன
ெவன்றால் தனி யாக ஸ்லிம் தனியார் 

சட்டத்ைத மாத் திரம் நீக்க டி யா .சில  
மாற்றங்கைள ெகாண்  வர யற் சிக்
கின்ேறன்" என நீதி அைமச்சர் அத்  ெகா
ரல கூறி னார்.   
தற்ெ பா  மீண் ம் அந்தப் பிரச்

சிைன ேபசு ெபா  ளாக மாறி ள்ள . 
காதி நீதி மன்றங்கள் மற் ம் பல தா ர
மணம் ஆகிய சட்டங்கைள ற்றாக 
நீக் கு வ  என்ற நீதி அைமச்சர் அலி 
சப்ரி தனியார் ஊடகம் ஒன் க்கு வழங்
கிய ேநர்காணல் மற் ம் எந்த வித மான 
கு க்க ைள ம் நிய மிக்காமல் ேநர டி
யாக அைமச்ச ர ைவயில் சமர்ப் பித் ள்ள 
அறிக்ைக என்பன பிர தா ன மான கார ண
மாக இ ந்த .
காதி என்ப  இஸ்லாத்தில் மிக மகத்
 வ மான ெபா ப்  மிக்க  இஸ்லா மிய 

ஷரியா சட்டத்ைத அடிப்ப ைட யாகக் 
ெகாண்  இயங்கும் நீதி மன்றங்களில் 
நீதி பதி ஆவார். நாம் இலங்ைகயில் 
நடக்கும் ஓர் சிலரின் பிைழ யான நட
வ டிக்ைக கைளக் ெகாண்  அைனத்  
காதி நீதிபதிகளின் தரத் திைன பிைழ
யாக நிைனத்  வி டக் கூ டா . எம  
இைறத் தர் ஹம்மத் நபி ஸல்லல்
லாஹ− அைல ஹி வ ஸல்லம் அவர்களின் 
காலத்தில் ெதாடங்கி, கலி பாக்களின் 
காலம் தல், உல கி ேலேய விஞ்
ஞானம், அர சியல், ைவத் தியம், ஆன்
மீகம்  மற் ம் வானியல் ைற களின்  
தைல சி றந்  விளங் கிய  ஒட்ே டாமன் 
ராஜ் ஜி யத்தில் ஆட் சி யாளர் கூட "ஒ  
டிைவ எ க்க ேவண்  ெமன்றால் 

காதி க ளிடம் ேகட் த்தான் இ தி டி
க்கு வ  வார்கள். அந்த அள க்கு மிக 
க் கி ய மான  அமா னி த மான வர லாற் ச் 

சிறப்  மிக்க பத வி யாகும்.
இவ்வா றான வர லாற் றிைனக் ெகாண்ட 

காதி ைறைம ஆன  இலங்

ைகயில் 1924ஆம் ஆண்  ஆங் கி ேலயர் 
காலத்தில் ெகாண்  வ ரப்பட்ட  என்ப  
குறிப் பி டத்தக்க தாகும். இங்கு ேசைவகள் 
அைனத் ம் இல வ ச மாக வழங்கப்
பட்  வ  கின்ற .  ஆனால் மாவட்ட 
நீதி மன்றத்ைத ெபா த்த வ ைரயில் 
அதிக ெசல  மட்  மல்ல கால தா ம
த ம் ஏற்ப ம் என்பைத நிைனவில் 
ைவத் க் ெகாள் ங்கள். எனேவ கால
கா ல மாக நாம் ெபற்  பல ன ைடந்த இச் 
சட்டத்ைத ற்றாக நீக்காமல்,  சட்டம் 
மற் ம் ஆன் மீகத் ைறயில் நி  ணத்
வம் ெபற்ற வர்கைள  நிய மித்  ெசப்

ப னிட ேவண் ம். அ  எம  தைலயில் 
நாேம மண்ைண அள்ளி ேபா  வ தற்கு 
சம மாகும்.ஒவ்ெ வா  ைற க ளி ம் பத
விைய ஸ் பி ர ேயாகம் ெசய் கின்ற வர்கள்  
இ க் கி றார்கள். அதற்கு தீர்  அைத 
ெமாத்த மாக நீக் கு வ  அல்ல. அைத 
ெசப்ப னி  வ  அதற்கான நீத மான 
தீர்வாக அைம ம் என்பைத கூறிக்ெ காள்
கிேறன். 
அ த்த தாக பல தா ர மணச் சட்டத்ைத 

எ த் க்ெ காண்டால் "இதில் எந்த மாற்
றத்ைத திணிப்ப தற்கும் நாம் உடன்பட 
டி யா  ஏெனன்றால் இ  எம  ஷரி

யா டன் (குர்ஆன், சுன்னா) சம்மந்தப்
பட்ட விட ய மாகும். சூரத் ல் நிஷாவின் 
3ஆவ  ஆயத் திேல பல தா ர மணம் சம்
பந்த மாக ெதளி வாகக் கூறப்பட் ள்ள . 
அதா வ  உக  த்தத்தின் ேபா  
ெபண்க ம் குழந்ைத க ம் அனா ைத
யாக ஆக்கப்பட்டனர். இவர்க க்கு ம
வாழ்  ெகா த்  வித ைவ யாக்கப்பட்ட 
ெபண்களின் வாழ்வில் ஒளி ேயற்  வ தற்

காக இைற வனால் அ  ளப்பட்ட ம
வாழ்ேவ பல தா ர மணம் ஆகும். எம்மில் 
அேந க மா ன வர்கள் பிைழ யாக ரிந்  
ெகாண் டி க் கி றார்கள். இனி அவர்கள் 
அைன வ ம் ெதளி  ெப  வார்கள் 
என்  நிைனக் கின்ேறன்.
மிக ம் சிறந்த உதா ர ண மாக பிரான்

சிய ரட் சிக்குப் பின் பாரிஸ் நகரம் 
"ேராமன்ஸ் சிட்டி"  என்  அைழக்கப்
பட்ட ைமைய எ த் க்காட்டலாம்.  ஒ  
ஆய்வாளர் அவர்க  ைடய ஆய்  
கட்  ைரயில் "பிரான்சில் ரட் சியால் 
அதி க மான ஆண்கள் ெகால்லப்பட்ட 
ேபா  ெபண்கள் தங்க ள  வாழ்வா தா
ரத்ைத நடத்த  தங்க ைளேய  விற்  
வாழ்க்ைகைய நடத்த ேவண் டிய அவ ல
நி ைலக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். அப்ே பா  
அங்கு இஸ்லா மிய பல தா ர மணச் சட்டம்  
இ க் கு ெமன்றால் பிரான்ஸ் அன்  அப்
படி ஒ  அவல நிைலக்கு தள்ளப்பட்  
இ க்கா  என்  அவர் தன  கட் 
ைரயில் சுட் டிக்காட் டி யி ந்தார். இப்படி 
எத்த ைனேயா உதா ர ணங்கைள அ க்கிக் 
ெகாண்ேட ேபாகலாம். 
நாம் அைன வ ம் எம  உரிைம சம்பந்

தப்பட்ட விட யங்களில் மிக ம் ெதளி
வாக இ க்க ேவண் ம்.
இலங்ைகயில் தற்ே பா  உள்ள 
ஸ்லிம் தனியார் சட்டம் என்ப  

குர்ஆன் மற் ம் சுன்னா விைன ைமய
மாகக் ெகாண்  உ  வாக்கப்பட்ட 
சட்டம் ஆகும். அதி ம்  ஸ்லிம் 
விவாக, விவா க ரத்  சட்டத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டால் அதில் உள்ள டக்கப்பட்ட
ைவகள் அைனத் ம் எம  ன்ே னார்
களின் கற்ப ைனயில் உ  வா னைவ 
அல்ல. அேன க மா னைவ இஸ்லா மிய 
ஷரி யாைவ அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  
ேகாைவ ஆக்கப்பட்டைவ. ஆனால் 
அதில்  சில வற்றில்  நைட ைறச் 
சிக்கல்கள்  உள்ள  என்பைத நாங்கள் 
ஏற் க் ெகாள் கிேறாம். ஆனால் அைத 
ெசப்ப னி  வ  நீத மா ன தாகும். மாறாக 
நீக் கு வ  தீர்வாக அைம யா . 
இந்த விட யத்தில் எம் ச  கத்தில் 

வா ம் அேன க மா ன வர்கள் உறங் கு வ  
ேபால் நடித் க் ெகாண் டி க் கி றார்கள். 
ஒ  சிலர் மட் ேம இ  சம்பந்த மாக 
தம  க த் க்கைள  ன்ைவப்
பைத பார்க் கின்ற ேபா  மிக ம் மன 
ேவதைன அளிக் கின்ற . இ  எம  
அடிப்பைட உரிைம சம்பந்தப்பட்ட பிரச்
சிைன என்பைத  நீங்கள் அைன வ ம் 
தலில் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 

ெவள்ளம் வந்ததற்குப் பின் அைண 
ேதைவயில்ைல.எம  ன்ேனார்கள் பல 
சிரமங்க க்கும் பல சவால்க க்கும் 
மத்தியில் நாம் ேநரிய பாைதயில் 
பயணிக்க ேவண் ம் என்பதற்காக 
வித்திட்ட பாைதகேள இைவயாகும்.
இனி ம் நாம் உறங் கி ய  ேபால் 

ெமௗனித்  இ க்கக் கூ டா . இதற்கான 
வர்த்த மானி அர சினால் ம்ெ மா ழி க
ளி ம் பிர சு ரிக்கப்ப ட ள்ள . இ  கு
றித்  நாம் அைன வ ம் கட்டா ய மாக 
கவனம் ெச த்த ேவண் ம். அ ேவ 
எம  எதிர்கா லத்ைத தீர்மா னிக்கும். 
அ   குர் ஆ ைன ம் சுன்னா ைவ ம் 
றக்க ணிக்கும் வித மாக இ க்கும் 
என்றால்  நாம் உயர்நீதிமன்றத்தில் 
ம த் தாக்கல் ெசய்யலாம் என்பைத ம் 
கூறிக் ெகாள்கின்ேறன். இ ேவ எம  
அடிப்பைட உரிைமயாகும்.
ஒ  உரி ைமைய ெபற் க் ெகாள்வ ம் 

தக்க ைவத் க் ெகாள்வ ம்தான் மிக ம் 
சிர ம மா ன . ஆனால் அைத நீக் கு வ  
மிக ம் எளி . நாம் அைன வ ம் கட்சி 
ேபதங்க க்கு அப்பால் ஒன் றி ைணய 
ேவண் டிய த ணம் மட்  மல்லா  
விழிப்ப ைடய ேவண் டிய த  ண ம் 
இ  வாகும். நாங்கள் தி தாக ஒ  உரி
ைமைய ேகட்க வில்ைல.  இ ப்பைத 
தக்க ைவத் க் ெகாள்வ தற்கா கேவ 
எம்மால் டிந்த யற் சி கைள ேமற்
ெகாண்டி க்கின்ேறாம். 
ஆகேவ அைனத் ம் சாத க மாக 

அைமய  ேவண் ம் என்பேத எம  
பிரார்த்தைனயாகும்.

என்.எம்.அமீன்

இற்ைறக்கு ஐந்  தசாப்தங்க க்கு 
ன் ேககாைல மாவட்டத்தில் ஒ  பின்

தங் கிய கிரா ம மாக இ ந்த அர நா யக்க 
தல்கஸ் பி டிய, இன்  மாவட்டத்தில் 
பல்ேவ  ைற க ளி ம் ன்ேனற்றம் 
கண் ள்ள ஒ  கிரா ம மாக மிளிர் கி ற .
இக் கி ரா மத்தின் இன்ைறய ன்ேனற்ற 
நிைலக்கு காலத் க்குக் காலம் பதவி 
வகித்த அர சாங்கங்கள் கார ண மாக இ ந்
தன. அர சி ன ம் தனியார் ைற யி ன ர ம் 
உத வி கைள ெவன்ெற ப்பதில் இக் கி
ரா மத்தில் வாழ்ந்த பல ன்ே னார்கள் 
க் கிய பங்காற் றி ள்ளனர்.
அண்ைமயில் கால மான பிர பல ச க 

ேசைவ யா ள ம் அர சியல் ெசயற்பாட்
டா ள  மான மர்ஹூம் தாஹா இவ்வா  
க் கிய பங்காற் றிய ஒ  வ ராவார்.
இப்ராஹிம் ெலப்ைப அம்ரத் பீபி தம்

ப தி களின் ன்றா வ  த் தி ர ரான இவர், 
1942.04.25ஆம் திகதி பிறந்தார். தன  
சி  வய தி ேலேய தாைய இழந்த தனால் 
வாழ்க்ைகயில் ெப ம் சிர மங்கைள 
எதிர்ே நாக்கி கல் விையப் ெபற்றார். ஏ  
வய தி லி ந்ேத ஐேவைளத் ெதா
ைகைய நிைற ேவற் றிய இவர், இறக்கும் 
வைர ெதா  ைகைய நிைற ேவற்  ப வ

ராக இ ந்தார்.
மர்ஹூம்  தாஹா தல்கஸ் பி டிய 
ஸ்லிம் மகா வித் தி யா ல யத்தில் கல்வி 

பயின் , பின்  திப் பி டிய ஸ்லிம் மகா 
வித் தி யா ல யத்தில் ேசர்ந்  ஜி.சீ.ஈ பரீட்
ைசயில் சித் தி ெபற்றார். ஆரம்பத்தில் 
இவர் மேல ரியா திைணக்க ளத்தில் ேமற்
பார்ைவ யா ள ராகப் பணி ரிந்  பின்  
ெசாந்த வியா பா ரத்தில் ஈ  பட்டார்.
தல்கஸ் பி டிய கிரா மத்தில் உ  வாக்கப்

பட்ட பல்ேவ  இயக்கங்க ளி ம் இவ ர  
பங்க ளிப்  அளப்ப ரி ய . 1969இல் நாம் 
ஆரம் பித்த தாஜ்மஹால் சன ச க நிைல
யத்தின் ஸ்தாபகத் தைல வ ராக இவர் 
ெதரி வானார்.
மாண வர்க ளாக நாம் இ ந்த ேபா  நாம் 

ஆரம் பித்த தாஜ்மஹால் சன
ச க நிைல யத்ைத ெவற்
றி க ர மாக நடாத்  வ தற்கு 
த்த ஒ  வ ராக இ ந்  

அவர் அளித்த வழி காட்
டல்கைள அதன் ஸ்தாபகச் 
ெசய லாளர் என்ற வைகயில் 
நன் றி டன் நிைன  ப த் 
கிேறன். தாஜ்மஹால் சன ச  க நி ைலயம் 
52 வ  டங்க ளாக இக் கி ரா மத்தின் அபி வி
த் திக்கு பாரிய பங்க ளிப் பிைன இன் ம் 

ெசய்  வ  கின்ற .

தல்கஸ் பி டிய பரி பா ல ன சைப கிராம 
அபி வி த்திச் சங்கம், ெபற்ேறார் ஆசி
ரியர் சங்கம் உட்பட பல்ேவ  அைமப்  க
ளி ம் அங்கம் வகித்த மர்ஹூம் தாஹா, 
கிரா மத்தின் பிர தான ேதைவ க ளாக 

இ ந்த கிரா மத் க்கான பிர தான பள் ளி
வா சைல நிய மித்தல், பிர தான வீதி, பாட
சாைல அபி வி த்தி, மின்சாரம் ெப தல், 
குடிநீர் வச தி கைளப் ெப தல், சுகா தார 
நிைல யத்ைதப் ெப தல் ேபான்ற ஊரின் 
ேதைவ கைளப் ெப  வதில் ஊர் க் கி
யஸ்தர்க டன் அளப்ப ரிய பணி யாற்
றினார்.
கிரா மத்தின் அர சியல் ெசயற்பாட்டா ள

ராக இ ந்த இவர், மாறி மாறி ெதரி வான 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்களின் ேசைவ
கைளப் ெபற் க் ெகாள்வ தற்கு ஆற் றிய 
பங்க ளிப் பிைன கிராம மக்கள் இன் ம் 
நன் றி டன் நிைன  ப த்  கின்றனர்.
ேககாைல மாவட்டத்தின் பைழய 

கிரா மங்களில் ஒன்றான தல்கஸ் பி டியின் 
வர லாற்ைற   ப்ப த் ம் யற் சி
களில் இவர் தன  பட்ட தாரி மக ளான 
ஆசி ரிைய பரி ஹா டன்  ேசர்ந்  ஈ  பட்
டி ந்தார். இவ ர  நீண்ட கால ஆைசக்கு 
ெகாேரானாத் ெதாற்  தைட யாக அைமந்
தி ந்த . கிரா மத்தின் வர லாற்  ரீதி யான 
தக வல்கைள நன்கு அறிந் தி ந்த இவர், 
அவற்ைற  ைம யாக எ  தி விட்ேட 
மர ணித் ள்ளார். அதைன  வில் 
ெவளி யி  வ  இவ க்குக் ெசய் ம் 
ெகௗர வ மாகும்.
தமிழ் ேபான்  சிங்க ளத் தி ம் லைம 

ெபற் றி ந்த இவர், சிறந்த ேமைடப் ேபச்
சா ள  மாவார்.
மிகுந்த மார்க்கப் பற்றா ள ரான இவர், 

தன  வீட் க்கு அ கில் இ ந்த தல்கஸ்
பி டிய தக் கியாப் பள் ளி வா சைல பரா ம
ரிப்பதில் நீண்ட கா ல மாக ஈ  பட்டார். 
அேநக சந்தர்ப்பங்களில் பள் ளி வா சலில் 
ஐேவைளத் ெதா  ைக கைள இவேர 
நடாத்தி வந்தார்.
இவ ர  ேசைவ கைளக் ெகௗர வித்  

நீதி அைமச்சு 1995இல் இவைர அகில 
இலங்ைக சமா தான நீத வா னாக நிய மித்
த . 1990களில் இவர் னித ஹஜ் கட
ைமைய நிைற ேவற் றினார்.
ெஹம்மா த கம பிர ேத சத்தில் 

ெகௗரவமாக மதிக்கப்பட்ட பிரபல 
உலமாவான வாடியதன்ன மர்ஹ−ம் எம்.
எம்.மஹ் த் ஆலிமின் மகளான சுைலகா 
அஜிலாைவத் தி மணம் டித்த இவர், 
ஆ  பிள்ைளகளின் தந்ைதயாவார். 
இவர  ஆண் மக்களில் ஒ வர் 
உலமாவார். ஒ  மகன் பட்டதாரியாவார்.
ச கப் பணிக்காக தன்ைன 

அர்ப்பணித் ச் ெசயற்பட்ட மர்ஹூம் 
தாஹாவிற்கு ெஜன்னத் ல் பிர்ெதௗஸ் 
எ ம் சுவர்க்கம் கிைடப்பதற்கு 
பிரார்த்திப்ேபாம். 

சοக ேசைவயாளУ சοக ேசைவயாளУ 
எС. ஐ. எС. தாஹாஎС. ஐ. எС. தாஹா

ஆ சூ
ப ண்ேட ஷனின் ஸ்தாபகத் 
தைல வ ம் மற் ம் 
அ ஸ் தி ேர லிய 

நாட்டில் குடி வ ர  குடி
ய கல் த்  ைறயில் 
நி  ண ராகக் 
கட ைம யாற் ம் 

சட்டத்த ரணி மர்யம் 
நளீ டீன் ஆற் றிய 

உைர.

ேசர்த்  அவர்க க்கான பா  காப்
குடி யி ப் க்கைள அைமத் க்
ெகா த்தார்கள்.1770 ஆம் ஆ
ஒல்லாந்தர்கள் "வட்டா வி
ைவ ஆட்சி ெசய்த ேபா
(அதா வ  இன்ைறய இ
ேதா ேன சி யாவில் இ
ஜகர்த்தா நகரம்) ஸ்
க்கான  தனி யான 

ேகாைவைய உ  வ
யி ந்தார்கள். இ  
ஆம் ஆண்   இலங்
ைகயில் ஒல்லாந்
ந ரான வில் லியம் ெ
என்ப வரால் இலங்ை
அறி  கப்ப த்தப்ப
ேதா , இங் கி ந்த 
லிம்க க்ெகனத் தனி
சட்ட வாக்கம் ஒன்

உ  வாக்க
ெசய்தார்.
இந்த 
ேகாைவ
ெபயர்
"ஸ்ெப
ேலாஸ்
றிேல

 
ம தி
அன்
அ
ேந

ஸ் ஷ் ப் ன்
பி பில் ஆகும். இ  தான் 

இலங்ைக ஸ்லிம்க க்கு அைமக்கப்

நீதி பதி சலீம் மர்ஷ−க்  

கு  வா ன  அப்ே பாதி ந்த நீதி அைமச்
சரான தலதா அத் க்ெகாரலவிடம்

காலத்தில் ெகாண்  வ ரப்பட்ட  என்ப
குறிப்பிடத்தக்கதாகும் இங்கு ேசைவகள்

பி பில்"ஆகும் இ தான்
தைல ைம யி லான 

கு வான அப்ேபாதி ந்த நீதி அைமச்
ைகயில் 1924ஆம் ஆண்  ஆங் கி ேலயர் 
காலத்தில் ெகாண் வரப்பட்ட என்ப
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கலா நிதி அமீ ரலி,
ேமர்ெடாக் பல்க ைலக்க ழகம், 
ேமற்கு அ ஸ் தி ேர லியா

2019ஆம் ஆண்டின் உயிர்த்த 
ஞாயி  தினம் இலங்ைகயின் 
கிறித்தவ மக்களால் என் ேம 
மறக்க டி யாத ஒ  நாள். சில 
ஸ்லிம் பாத கர்களின் ஈவி ரக்க

மற்ற ெசயலால் சுமார் இ  ற்
ைறம்ப  அப்பாவி கிறிஸ்தவ 
ஆண்க ம் ெபண்க ம் சி  வர்
க ம் இைற வனின் தி பா  ைக
யி ேலேய குண்  ெவடிப் பினால் 
ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ஒ  
க ப்  தினம். அந்தக் ெகா
ரத்ைத மனி தா பி மா ன ள்ள 
எவ ரா ம் மறக்க ம் டி யா , 
அக்ெ கா ைல கா ரர்கைள மன் னிக்
க ம் டி யா . அந்தக் ெகாைல
கா ரர்கைளப் பா  காப் த் 
ைற யினர் சுட் க் ெகான்றபின் 
அவர்களின் த உடல்க க்கு 
எந்த வித இஸ்லா மிய மதா சா ரங்க
ைள ம் ெசய்ய ஸ்லிம் ச கம் 
ம த்தேத அந்தப் பாவி க க்கு 
ச கம் ெகா த்த மிகப்ெப ம் 
தண்டைன எனக் க  தலாம். 
ஒ  ச  கத் தினால் ேவெறன்
னதான் ெசய்ய டி ம்? அந்தக் 
ெகாைல க க்கும் ஸ்லிம் 
ச  கத் க்கும் எந்தச் சம்பந்
த ம் இல்ைல என்ப  ெதளி . 
எனி ம் அந்தக் ெகாைல 
ெவறி யர்களின் ேபயாட்டத்தால் 
கத்ே தா லிக்கர்க க்கு அ த்
த ப டி யாகப் பாதிக்கப்பட்ட ம் 
இன்  வைர பாதிக்கப்ப  வ ம் 
ஸ்லிம் ச  கேம. அந்தச் சம்

ப வத்ைத ைமய மாக ைவத்  
சிங்கள ெபௗத்த ேபரி ன வா திகள் 
ஸ்லிம் ச  கத்ைதேய இன்  

அன் னி யப்ப த்தி உள்ளனர். 
இைவ ஒ  ற மி க்க, அந்தச் 
சம்ப வத்ைதப்பற்றிப் ர ண மாக 
விசா ரித்  அதன் உண்ைம யான 
சூத் தி ர தா ரிகள் யார் என்பைதக் 
கண்ட றிந்  அவர்க க்குத் தக்க 
தண்டைன வழங்க ேவண் 
ெமன்  இரண்  விசா ரைணக் 
கு க்கள் நிய மிக்கப்பட்டன. 
ஒன்  நல்லாட்சிக் காலத்தில், 
மற்ற  தற்ே பா ைதய ராஜ பக்ச 
ஆட் சியில். இரண்டா வ  கு  
சமர்ப் பித்த சுமார் 100,000,000 
வார்த்ைத கைளக் ெகாண்ட 
நீண்ட அறிக்ைகையப் படித் த் 
தக்க சிபா ரி சு கைளச் சு க்க மாக  
ஜனா தி ப திக்கு வழங் கு மா  

இன்ெ னா  கு ம் நி  வப்
பட்  அ ம் தன  அறிக்
ைகையச் சமர்ப் பித்த . இ  வ
ைரயில் ற் க்கும் ேமலான 
ஸ் லிம்கள் சந்ேத கத்தின் 

ெபயரில் காவல் ைற யி ன
ரா ம் உள ப் பைட யி ன ரா ம் 
ைக  ெசய்யப்பட் ச் சிைறயில் 
அைடக்கப்பட் ள்ளனர். அவர்
க ள் ஓர் அர சி யல்வா தி ம் 

ன்ைன நாள் மாகாண ஆ னர் 
ஒ  வ ம் இ  ஸ்லிம் மார்க்க 
ஆர்வ லர்க ம் ஓர் இளம் கவி
ஞ ம் ஒ  மனித உரிைம வழக்
கு ைர ஞ ம் அடங் குவர். எந்தக் 
குற்ற ம் ெசய்யாத ஸ்லிம் 
இயக்கங்கள் பல ம் தைட ெசய்
யப்பட் ள்ளன. ஆனால் ஜனா தி
ப தியின் விசா ர ைணக் கு  தைட 
ெசய்  மா  பணித்த ெபா  பல 
ேசனா இன் ம் சுதந் தி ர மாக நட
மா  வேதன்?   
இத்த ைனக்கும் மத் தியில், 
அந்தக் ெகாைல க ளினால் ேநர
டி யாகப் பாதிக்கப்பட்ட கத்
ேதா லிக்க கிறிஸ்தவ ச  கத்தின் 
ேபராயர் மல்கம் ரஞ்ஜித் அவர்
க க்கும் ேமேல குறிப் பிட்ட 
நீண்ட அறிக்ைகயின் பிரதி 
சமர்ப் பிக்கப்பட்ட . அவ ம் 
அைதப் படித் ள்ளார். இன்  
அவேர பகி ரங்கமாக் கூ  கிறார், 
இந்த விசா ரைணயால் கத்ே தா
லிக்க மக்க க்கு இன் ம் நீதி 
வழங்கப்ப ட வில்ைல என் ம், 
அதற்குப் பதி லாக ஸ்லிம் 
ச கம் வீணாகத் தண் டிக்கப்ப

 கி ற  என் ம், இந்தச் சம்ப
வத்தின் பிர தான சூத் தி ர தாரி 
அல்ல  சூத் தி ர தா ரிகள் இந்த 
அர சினால் பா  காக்கப்பட்  
வ  கின்ற  என் ம் பாரிய குற்
றச்சாட்  கைள இப்ேப ராயர் பகி
ரங்க மா கேவ ன்ைவத் ள்ளார். 
அத் டன் இவ் வி சா ர ைண கள் 
 பற் றிய அவ ர  கவ ைல க ைள ம் 
ஏமாற்றங்க ைள ம் பாப்ப ர ச ரி
ட ம் ைற யிட் ள்ளார். ஐக்
கிய நா  களின் மனித உரிைம 
ஆைணக் கு  48ஆவ  ைற

யாக ெஜனிவா நகரில் இம்மாதம் 
13ஆம் திகதி கூட்டப்பட்  
இலங்ைகயின் மனித உரிைம 
மீறல்க ைளப்  பற் றிய குற்றச்சாட்

 கைள விவா திக்கும் சூழலில் 
ேபரா யரின் கவ ைல க ம் குற்
றச்சாட்  க ம் அவ்வா ைணக்
கு வின் கவ னத்ைத ஈர்க்கும் 
என்பதில் சந்ேத கேம இல்ைல. 
இதற் கி ைடேய ெநௗபர் ெமௗல

விதான் இந்தச் சம்ப வத்தின் 
பிர தான சூத் தி ர தா ரி ெயன மக்கள் 
பா  காப்  அைமச்சர் சரத் வீர ேச
கர கூறி யி ப்ப  யாைரச் சமா தா
னப்ப த்தேவா ெதரி ய வில்ைல. 
அ  உண்ைம ெயன்றால் ஏன் 
ஜனா தி ப திேயா பிர த மேரா அைத 
ஊர் ஜி தப்ப த்த வில்ைல? 
இங்ேக ஒ  பம்மாத்  நாட கேம 
அரங்ேகற்றப்ப  கின்ற  என்ப
தான் உண்ைம. எல்லா ைர ம் 

எப்ே பா ம் ஏமாற்றிக் ெகாண் டி
க்க டி யா .  
2019 உயிர்த்த ஞாயி  சம்ப
வத் க்குப் பின்னர் ஸ் லிம்
க க்கு அ க்க க்காக அநீதி 
இைழக்கப்பட்  வ  கின்ற . 
அைத ஒ  ஸ்லிம் நீதி அைமச்
சேர கண் ம் காணா த ேபால் 
இ ப்ப  ஆச்ச ரி ய மாக இ க் கி
ற . இந்த நிைலயில் இலங்ைக 
ஸ்லிம் அர சியல் தைல வர்

க ம் மதத்த ைல வர்க ம் 
இ  வைர இைவ பற்றி எைத ம் 
கூறாமல் ெமௗனி க ளாக இ ப்
பைத விளங்க டி யாமல் 
இ க் கி ற . பயமா? சுய லாப 
அர சியல் தந் தி ரமா? ேபரா யரின் 
ணி வான ேபச் சுக்க ளா ம் நட

வ டிக்ைக க ளா ம் கலக்க ற்ற 
ெபா  பல ேசனா, சிங்கள ராவய 
ஆகிய ெபௗத்த ேபரி ன வாத 
இயக்கங்கள் கத்ே தா லிக்க ச  கத்
க்ெக தி ரான பய  த்தல்கைள 

அவிழ்த்  விட ஆரம் பித் ள்ளன. 
காவி ைட ஞான சா ர ம் அவ ர  
வழ ைம யான ேவஷ ராகத்ைதப் 
பாடத் ெதாடங் கி ள்ளார். 
அநீ திையக் காப்ப தற்கு அவர்க
க் குள்ள ஒேர ெயா  ஆ தம் 

இனக்க ல வ ரத்ைத எப்ப டி யா வ  
ண் டி வி  வ  என்ப  இந்

நாட்டின் தற்கால வர லாற்றின் 
தைல வி திேபால் ெதரி கி ற . 

ஸ் லிம்க ம் ேபரா ய டன் 
இைணந்  நீதிக்காகக் குரல் 
ெகா த்தால் அ  சர்வ ேதச 
அரங்கில் ஓங்கி ஒலிக்கும் 
என்ப ம் உண்ைம. அதனால் 
ேபரி ன வா தி களின் ஸ் லிம்க

க்ெக தி ரான பிர சாரம் 
மீண் ம் வ ப்ெபற்  அ  
ச  கத்ைதப் பாதிக்கும் 
என்ற பயம் இத்த ைல
ைம கைள ெமௗனி க ளாக்
கி யேதா? “அச்ச  ைட
யார்க்கு அர ணில்ைல”, 
என் கி ற  குறள். அதா வ  
பயந்  பயந்  வாழ்ப வ
க்கு என் ேம பா  காப்

பில்ைல என்ப  அதன் 
ெபா  ளாகும். ேபரா யைரப் 
ேபான்  ஸ் லிம்க ம் 
ேகட்ப  நீதி ையத்த விர 
ேவெறான்  மில்ைல. அைதக் 
ேகட்க ஏன் தயங்க ேவண் ம்? 
அர சி யல்வா தி க ளா ம் 
ெகா ங்ேகால் ஆட் சி யா ளர்க
ளா ம் பாதிக்கப்பட்ட உலக 
மக்கள் யாவ ம் ஒேர குரலிற் 
ேகட்ப ம் நீதி ையத்தாேன. 
அம்மக்கள் வாழ் கின்ற நா  க
ளி ள்ள நீதித் ைற இலங்ைக
ையப்ே பான்  அர சியல் மய மாக்
கப்பட்  அதன் சுயா தீ னத்ைத 
இழந்  நிற்ைக யிேல சர்வ ேதச 
அரங் கி ைனத்த விர ேவெறங்ேக 
அவர்கள் நீதி ேகட் ப் ேபாரா
டலாம்? அைதத்தாேன ேபரா
ய ம் ெசய் கிறார்? அவ டன் 
ேசர்ந்  ஸ்லிம் தைல வர்கள் 
ேபாரா  வ தற்கு ஏன் பயப்பட 
ேவண் ம்?    
நீதி இன்ேறல் அர சாட் சிேய 
இல்ைல என்ப தற்கு இப்  பல்கி 
(850934) என் ம் ஒ  ஸ்லிம் 
த றி ஞனின் பின்வ ம் வரிகள் 

சிறந்த ஓர் எ த் க்காட் .
“பைட க ளில்லாமல் அரசு 
இல்ைல, ெசல்வம் இல்லாமல் 

பைட க ளில்ைல, ெசழிப்  இல்
லாமல் ெசல்வம் இல்ைல, நீதி 
இல்லாமல் ெசழிப்ேப இல்ைல”.  
நீதிேய குர் ஆனின் குர ம்
கூட. அைதக் ேகட்ப ம் அதற்
காகப் ேபாரா  வ ம் ஒவ்ெ வா  
ஸ் லி மி ன ம் கடைம. என

ேவதான் ஸ்லிம் தைல வர்கள் 
வாய்  ைதத்  ெமௗனி களாய் 
நிற்பைத விளங்க டி யாமல் 
இ க் கி ற . நாட் க்குள் இ ப்ப
வர்கேள இயங்காமல் இ க் கும்
ேபா  ெவளிேய இ ப்ப வர்கள் 
எவ்வா  இயங்க டி ம்? 
அவ்வா  இயங் கி னா ம் அ  
மட் ப்ப த்தப்பட்ட இயக்
க மா கத்தான் இ க்க டி ம். 
இைத ம் ஸ்லிம் ச கம் உண
ர ேவண் ம். இந்த உண்ைமைய 
தமிழ்த் தைல வர்க ளிடம் இ ந்
தா வ  ஸ்லிம் தைல ைமகள் 
படிக்கக் கூடாதா?  

ஸ்லிம் தைல வர்களின் 
ெமௗனத் க்கு சுய லாப ேநாக்கு 
ஒ  க் கிய கார ண மாக இ க்

கலாம். ஏெனனில் அ  அவர்
களின் அர சி ய டன் ஒட் டி வ
ளர்ந்த ஒ  பண் . எரி கின்ற 
வீட்டில் பி ங் கு வ  இலாபம் 
என்ற ேபாக் கி ேல தாேன சுமார் 
எ  ப  ஆண்  க ளாக ஸ் லிம்
களின் அர சியல் வளர்ந்  வந்
த . அந்த ேநாக்கம்தாேன இந்த 
நாடா  மன்றத் தி ம் அர சியல் 
சட்ட 20ஆம் தி த்தப் பிேர ர
ைணக்கு ஆத ர வாக ஸ்லிம் 
அங்கத்த வர்கைளக் ைக க்கச் 
ெசய்த ? அந்த சுய லாப அர
சியல் எந்த அள  க்கு ஸ்லிம் 
ச  கத்ைதப் பாதித் ள்ள  என்
பைத இன் ம் விளக்க ேவண்
மா?  
இன்  ஸ்லிம் ச  கேம 
அன் னி யப்ப த்தப்பட் ள்ள 
நிைலயில் நீதிக்காகப் ேபாரா
டாமல் ெமௗனம் சாதிப்ப தன்
லம் ஆட் சி யா ளர்களின் 

ச  ைக க ைள ம் சன்மா னங்க
ைள ம் உயர் பத வி க ைள ம் 
ெபறலாம் என இத்த ைல
வர்கள் க   வார்க ேள யானால் 

அவர்க ைளப்ேபால் டர்கள் 
இனித்தான் பிறக்க ேவண் ம். 
இலங்ைக யிேல ஜன நா ய க ம் 
மனித உரி ைம க ம் நீதி ம் 
இன்  றக்க ணிக்கப்பட் ள்
ளன. அைவ மீண் ம் ேதாற்

 விக்கப்பட ேவண்  ெமன 
ேகாடிக்க ணக்கான சிங்கள 
ெபௗத்த மக்க ம் கிறிஸ்த வர்
க ம் தமி ழர்க ம் ேபாராடிக் 
ெகாண் டி க் கின்றனர். அவர்
களின் ேபாராட்டம் நாட ளா
விய ரீதியில் விரி வ ைடந்  
ெத  க்கு வராமல் த ப்ப
தற்கா கேவ இரா  வத்ைதக் 
ெகாண்  ெகாவிட் ெகாள்ைள 
ேநாையச் சாட்டாக ைவத்  
அரசு தன்ைனப் பா காக்கப் பல 
அரண்கைள அைமத் ள்ள . 
இவ்வா  கூ  வதால் ெகாள்ைள 
ேநாயின் ஆபத்ைத அ  வ ள
வி ேல ம் குைறக்க வி ம்ப
வில்ைல. ஆனால் அர சாங்கேமா 
அைதக் காரணம் காட்டி மக்
களின் ஜன நா யக உரி ைம கைளப் 

பறிக் கின்ற  என்ப ைதத்தான் 
இங்ேக வலி  த்த ேவண் டி
ள்ள . இ  சர்வ ேதச அைமப்
 க க்கும் நன்கு ெதரி ம். 
என ேவதான் ஸ்லிம் சிவில் 
அைமப்  க ம் த் தி ஜீ வி க ம் 
ஸ்லிம் அர சியல் தைல வர்

கைளப் றந்தள் ளி விட்  அந்தப் 
ேபாரா ளி க டன் இைணய 
ேவண் டி ய  காலத்தின் கட்டா
ய மா கி ற . ஸ் லிம்க க்குத் 
ேதைவ ஒ  பிர ைஜக் கு ரிய நீதி
யான உரி ைம க ேள யன்றி ச  ைக
க ளல்ல.

2019 உயிர்த்த ஞாயி  
சம்ப வத் தினால் ஸ்லிம் 
ச  கத் தின்ேமல் படிந் ள்ள 
குற்றக்கைற அக ல ேவண்

 மானால் ேபராயர் மல்கம் 
ரஞ்ஜித் அவர்கள் எ ப் ம் 
குர க்கு ஸ் லிம்க ம் 
உர ட்ட ேவண் ம். அைத 
ஸ்லிம் அர சி யல்வா திகள் 

ெசய்யமாட்டார்கள். சிவில் 
ச கேம ெசய்யேவண் ம். 
அைவ ெசய் மா?                  







பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  தன் கி

ழைம நைட ெபற்ற பாவ ைன யாளர் 
அ  வல்கள் அதி கா ர சைப (தி த்தச்) 
சட்ட லம் மீதான விவா தத்தில் 
கலந்  ெகாண்  உைர யாற் ம் 
ேபாேத அவர்  இவ்வா  ெதரி
வித்தார்
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்  ெதரி விக்

ைகயில்,
பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக்ஷ இத்தா

லிக்கு விஜயம் ெசய் தி ந்த ேபா , 
மக்கள் அவ க்கு எதிர்ப் பிைன 
ெதரி வித்  ேகாசங்கைள எ ப் பி யி
ந்தனர். இந்த நி ைலயில் அெம ரிக்கா
விற்கு ெசன் ள்ள ஜனா தி பதி ேகாட்
டா பய ராஜ ப க்ஷ விற்கு எதி ரா க ம் 
ேகாஷங்கைள எ ப்ப மக்கள் தயா
ராகிக் ெகாண் டி ப்ப தாக நாங்கள் 
அறி கின்ேறாம். கடந்த காலங்களில் 
இவ்வா  ேகாஷங்கைள எ ப் பி ய
வர்கள் லம்ெப யர்ந் ள்ள தமிழ் மக்
க ளா கேவ காணப்பட்டனர். இன்  
நாங்கள் பார்த்தால் நாட் டி ள்ள 
சிங்கள, தமிழ், ஸ்லிம் மக்கள் 
மற் ம் ெவளி நா  க ளி ள்ள இலங்
ைக யர்கேள இவ்வா  ேகாஷங்கைள 

எ ப்  கின்றனர்.
அத் டன் தற்ே பா  ஞான சார 

ேதரர் க ம் இன வாத ேபாக் குடன் 
ெசயற்பட்  வ  கின்றார். அவ ர  
க த் க்க ம் அவ்வாேற உள்ள . 
நாங்கள் இன வா த மாக ெசயற்ப ம் 
மத தைல வர்க க்கு க  ைம யான 
எதிர்ப் பிைன ெவளி யி  கின்ேறாம். 
இந்த நாட்டில் 500 அடிப்ப ைட வாத 
கிறிஸ்தவ ேதவா ல யங்கள் இ ப்
ப தாக ஞான சார ேதரர் ெதரி வித்
ள்ளார். அத்ே தா  இஸ்லா மிய 
தைல வர்கைள ைக  ெசய்  மா ம், 
ஜனா தி ப திைய பத விக்கு ெகாண் 
வ  வ தற்காக சுமார் 800 ைற மத 
வழி பா  களில் ஈ  பட்ட தா க ம் 
ஞான சார ேதரர் குறிப் பிட் ள்ளார்.
ேம ம் அடிப்ப ைட வாத தாக்

கு தல்தா ரி களின் சூத் தி ர தாரி அல்
லாஹ்தா ெனன ஞான சார ேதரர் 
ெதரி வித் தி க் கின்றார். அவரின் 
க த்ைத கண் டிக் கிேறன். இந்த 
க த்  ெதாடர்பில் ஸ்லிம் எம்.
பிக்கள் ெமௗனம் காப்பேதன்? 
எந்த ேநரத் தி ம் இலங்ைகயில் 
தாக் குதல் நடக்க லா ெமன ஞான சார 

ேதரர் கூ  கிறார். அப்ப டி யானால் 
த லீட்டா ளர்கள் எப்படி நாட் க்கு 

வ  வார்கள்?
பாரா  மன்றத்தில் க் கிய சட்ட 
லங்க ைள ம், தி த்தங்க ைள ம் 

ெசய்வ தற்கு ஸ்லிம் உ ப் பி னர்
களின் உதவி ேதைவ. ஏைனய ேநரங்
களில் அவர்கள் அைன வ ம் ெகட்
ட வர்களா? என ேகள்வி எ ப்ப 
வி ம்  கின்ேறன். ஜனா தி பதி ெவளி
நாட் டிற்கு ெசன்  ஸ்லிம் த
லீட்டாளர்க க்கு அைழப்  வி  க் 
கின்றார். ஆனால் நாட்டில் ேவ  
வித மா கேவ இடம்ெப  கின்ற .
ரிசாட், அசாத் சாலி ேபசினால் 

இனவாதம், ஆனால் ஞானசாரர் 
ேபசினால் அ  இனவாதம் 
இல்ைலயா? நான் இங்கு 
உைரயாற்றிக் ெகாண்டி க்கும் 
ேபா  இங்கு கூச்சலி ம் கிழக்கு 
மாகாண ஸ்லிம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் மீண் ம் தன  
ெதாகுதிக்கு வந்தால், அவைர 
ேபான்றவர்கைள மக்கள் அடித்  
விரட்ட ேவண் ம் என்றார்.

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி 
ேவ  விட யங்கள் பற்றி க த்
 ைரத்தார். 
ஜி ர் ரஹ்மான் ேகள் வி ெய

ப்பி கூ  ைகயில்,
ெபா  பல ேசனாவின் ெபா ச் 

ெசய லாளர் ஞான சார ேதரர், 
எதிர்கா லத்தில் நடக்க ள்ள தாக 
கூறப்ப ம் பயங்க ர வாத தாக் கு
தல்கள் ெதாடர்பில் பல்ேவ  
விட யங்கைள கூறி ள்ளார். 
அவ ரிடம் தக வல்கள் மற் ம் 
சாட் சி யங்கள் இ ப்ப தா க ம், 
அந்தக் கு க்கைள அவர் அறிந்
ள்ள தா க ம் எந்த ேநரத் தி ம் 
தாக் குதல் நடத்தப்ப டலாம் 
என் ம், ெவடிக்கச் ெசய்வ தற்
கான ெபா ட்கள் தயா ராக இ க்
கின்ற  என் ம் கூறி ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பாக ஜனா தி ப

திக்கு அறி வித் ள்ள தா க ம் 
அவர் ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்
சியில் கூறி ள்ளார். அவர் 
இப்படி கூ  வ ராக இ ந்தால், 
அவ க்கு சகல தக வல்க ம் 
ெதரி ம் என்ேற கூறலாம்.
இந்த அர சாங்கம் சுற் லா 

பய ணி கைள அைழத்  வர 
பாரிய ேவைலத் திட்டங்கைள 
ன்ென க் கின்ற . மிக ம் 

ேவக மாக சுற் லாத் ைறைய 
ஊக் கு விக்க ேவண் ம் என் ம் 
இலங்ைகயில் த லீ  கைள 
அதி க ரிக்க ேவண் ம் என் ம் 
அர சாங்கம் கூ  கின்ற .
இவ்வா றான பின்ன ணியில் 

குறித்த ேதரர் இவ்வா  கூ ம் 
ேபா  சுற் லாப் பய ணிகள், 
த லீட்டா ளர்கள் வ  வார்

களா? இவ்வா றான க த் க்கள் 
ெதாடர்பில் குற்றப்  ல னாய் ப் 
பிரி க்கு அைழத்  அவ ரிடம் 
விசா ரைண நடத்தப்பட் ள்
ளதா? அவ க்கு தக வல்கள் 
ெதரி ம் என்  அவரால் 
குறிப் பி டப்ப ம் நபர்கள் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ள னரா? இ  

ெதாடர்பான விசா ர ைணகள் 
ஆரம் பிக்கப்பட் ள்ள னவா? 
என்  ேகட் கின்ேறன் என்றார்.
இதன்ே பா  பதி ல ளித்த 

ெபா  மக்கள் பா  காப்  
அைமச்சர் சரத் வீர ேச கர கூ
ைகயில்,
இ  ெதாடர்பில் ேதர ரிடம் 

விசா ரைண நடத்தப்பட் ள்ள . 
இ  ெதாடர்பில் யா ம் ைக  
ெசய்யப்ப ட வில்ைல. ேதரரின் 
உைரயில் உள்ள டக்கப்பட் ள்ள 
விட யங்கள் ெதாடர்பில் ஆழ
மாக ஆராய ேவண் டி ள்ள .
கல ெகாட அத்ேத ஞான

சார ேதர ரிடம் விசா ரித்த 
ேபா , பயங்க ர வாத தாக் குதல் 
ெதாடர்பில் அல்  கு ர்ஆனின் 
சில விட யங்கைள உள்ள டக்
கிேய கூறி ய தா க ம், அத் டன் 
ெதௗஹீத் ஜமாஅத் அைமப்பின் 
அப் ர் ராசீ கினால் சிங்கள 
ெமாழி ெபயர்ப்பில் ெவளி யி டப்
பட் ள்ள அல் குர் ஆைன அடிப்
ப ைட யாகக் ெகாண்ேட அந்தக் 
க த்ைத கூறி ய தா க ம், அதில் 
உள்ள டக்கப்பட் ள்ள விட
யங்கள் ஸ் லிம்கள் பயங்க ர வா
தத்தின் பக்கம் ண்டப்ப  வ  
ெதாடர்பா கேவ கூறி ய தா க ம் 
அவர் குறிப் பிட் ள்ளார்.
நாங்கள் சிந் தித்  ெசயற்ப

டா விட்டால் எந்த ேநரத் தி ம் 
தனி யா க ம் தாக் குதல் நடத்தப்
ப டலாம் என் ம் கூறி ள்ளார். 
இந்தப் பிரச் சிைன வி  தைலப் 
லிகள் ேபான்ற  அல்ல. இ  
மிக ம் ஆபத்தா ன . இத
னால்தான் ஈஸ்டர் தாக் குதல் 
ெதாடர்பில் ைக  ெசய்யப்பட்
ட வர்கைள னர்வாழ் க்கு 
அ ப்ப நட வ டிக்ைக ெய க்கப்
ப  கின்ற .
இந்தத் தாக் குதல் ெதாடர்பில் 

ஞன சார ேதரேர தலில் எச்ச
ரிக்ைக வி த் ள்ளார். அப்

ேபா  சரி யான நட வ டிக்ைக 
எ த் தி ந்தால் அனர்த்தத்ைத 
த த் தி க்கலாம். எவ்வா றா
யி ம் ஞான சார ேதரர் அறிந்
ள்ள தாக் கு தல்கைள த ப்ப
தற்கு நாங்கள் டிந்த ள க்கு 
யற் சி கைள ேமற்ெ காள்ேவாம். 

அச் சு த்தல் ெதாடர்பில் மக்
கைள ெதளி ப்ப த்  வ  
குறித்  நாங்கள் அவ க்கு நன்
றிைய கூறிக்ெ காள் கின்ேறாம். 
நாங்கள்  ைக  ெசய்ய ேவண்
டி ய வர்கைள ைக  ெசய்ேவாம் 
என்ப டன் னர்வாழ் க்கு 
உட்ப த்த ேவண் டி ய வர்கைள 
அதற்கு அ ப் ேவாம். 
ஐஎஸ் ெகாள்ைக எந்த ெவா  
ஸ்லிம் இைள ஞ னி டத் தி ம் 

ஏற்ப டலாம். நி  சி லாந்தில் அந்த 
இைள ஞைன வி  வித்த பின்
னேர அவர் தாக் கு தைல நடத் தி
ள்ளார். ஞான சார ேதரர் கூ
வ  என்ன ெவன்றால், ஐஎஸ் 
ெகாள்ைக இ க்கும் வைரயில் 
எந்த ேநரத் தி ம் தாக் குதல் 
நடத்தப்ப டலாம் என்ப த ைனேய 
கூறி ள்ளார். அத ைனேய த க்க 
ேவண் ம். அதற்கு நீங்கள் ஒத் 
ைழப்ைப வழங் குங்கள் என்ேற 
ேகட் கின்ேறாம் என்றார். 
அதைனத்ெதாடர்ந்  ஜி ர் 

ரஹ்மான் எ ந் , ஈஸ்டர் 
தாக்குதலின் பிரதான சூத்திரதாரி 
அல்லாஹ் என்  ஞானசார 
ேதரரின் க த்  இஸ்லாத்ைத 
பின்பற் ம் ேகாடிக்கணக்கான 
ஸ்லிம்களின் உள்ளத்ைத 
ண்ப த் ம் கூற் . இ  
இனங்க க்கிைடயில் 
பிரச்சிைன ஏற்ப த் ம் ெசயல். 
இ ெதாடர்பில் எ த்தி க்கும் 
நடவடிக்ைக என்ன என 
ேகட்டதற்கு, அைமச்சர் வீரேசகர 
ேநரடியாக எந்த பதிைல ம் 
வழங்கா , ம ப்பிச்ெசன்றார்.

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி



ெஷங் ரில்லா ேஹாட்டல் மீதான 

தற்ெ காைல தாக் குதல், கிங்ஸ்பரி 
ேஹாட்டல் மீதான தாக் குதல் ெதாடர்
பி லான வழக் குகள் ேநற்  ேகாட்ைட 
நீதிவான் பிரி யந்த லிய னேக ன் னி
ைலயில் விசா ர ைணக்கு வந்த ேபாேத 
இந்த உத்த ர  பிறப் பிக்கப்பட்ட .
ெஷங் ரில்லா ேஹாட்டல் தாக்

குதல் ெதாடர் பி லான வழக்கில் 
ைக  ெசய்யப்பட்  விளக்க ம றி
யலில் ைவக்கப்பட் ள்ள சஹ்ரானின் 
மைனவி அப் ல் காதர் பாத் திமா 
ஹாதியா,  அசார்தீன் ெமாஹம்மட் 

இல்மி, அப் ல் ஹமீட் ெமாஹம்மட் 
றிபாஸ்,  ெமாஹம்மட் மன்சூர் 
ெமாஹம்மட் ரிலா,  ெமாஹம்மட் 
அமீர் எம். ஆய ல்லாஹ்,  
ெமாஹம்மட் பாரக் ெமாஹம்மட்  
ரிபாயில் ஆகி ேயாரின் விளக்க மறியல் 
காலேம இவ்வா  நீடிக்கப்பட்ட . 
இதன்ே பா  சந்ேதக நபர்கைள 
ஸ்ைகப் ெதாழில் ட்பத்தின்  லம் 
நீதிவான் ேமற்பார்ைவ ெசய்தார். 
இத னி ைடேய, கிங்ஸ்பரி 

ேஹாட்டல் தாக் கு தைல நடாத் திய 
ெமாஹம்மட் பாரக் எ ம் தற்ெ கா

ைல தா ரியின்  மைன வி யான ஆய்ஷா 
சித் தீகா, உள் ளிட்ட நால்வரின் விளக்
க ம றி ய ம் எதிர்வ ம் ஒக்ே டாபர் 6 
ஆம் திக தி வைர நீடிக்கப்பட்ட . 
சந்ேதக நபர்கைள ஸ்ைகப் 

ெதாழில் ட்பத்தில் ேமற்பார்ைவ 
ெசய்  நீதிவான் இந்த உத்த ரைவ 
பிறப் பித்தார்.  ஆய்ஷா சித் தி கா
க்கு ேமல தி க மாக, ெமாஹம்மட் 

வஸீம்,  அஹம  ெமாஹம்ம  
அர்ஷாத்,  அ சாலி அ பக்கர் 
ஆகிேயாேர விளக்கமறியல் உத்தர  
பிறப்பிக்கப்பட்ட ஏைனயவர்களாவர்.

1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி
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நளீம் ஹாஜியார் ஞாபகார்த்த 
ேப ைர மன்றம்

இலங்ைக மண் ஈன்ெற த்த ேதச நல
க்காக ெசயற்பட்ட உன்னத ஆ  ைம

களில் ஒ  வ ராக நளீம் ஹாஜியார் திகழ்
கிறார். 1933 ஆம் ஆண்  ஏப்ரல் மாதம் 
நான்காம் திகதி ேப  வைள சீனன்ே காட்
ைடையச் ேசர்ந்த ஹம்ம  இஸ்மாயில்,  
ஷரீபா உம்மா தம்ப தி க்கு வாரி சாக நளீம் 
ஹாஜியார் பிறந்தார். மிகுந்த வ  ைமப்
பட்ட கு ம்பப் பின்ன ணியில் பிறந்  
வளர்ந்த அவரால் ஐந்தாம் வகுப்  வைர 
மட் ேம பாட சாைலக் கல் விையத் 
ெதாடர டி  மாக இ ந்த . இளம் 
வய தி ேலேய சுய மாக ெதாழில் ெசய்  
உைழக்க ேவண் டிய நிர்ப்பந்த நிைலக்கு 
அவர் தள்ளப்பட்டார்.
பல்ேவ  ெபா  ளா தார  ெந க்க டி

க க்கு மத் தியில் வளர்ந்  வந்த நளீம் 
ஹாஜியார் ேப  வைள மக்க ள  பிர
தான ெதாழி லான மாணிக்கக்கல் வர்த்
த கத்தில் இளம் பிராயம் தல் ஈ  பட 
ஆரம் பித்தார். அவ ர  அய ராத உைழப்
பி னா ம் ெதாடர் ைனப் பி னா ம் 
மாணிக்க வர்த்தகம் ெதாடர்பில் நன்கு 
அ  ப வ ம் ேதர்ச் சி ம் ெபற்ற வ ராக 
மாறினார். 
ேப  வைள சீனன்ே காட்ைடையச் 

ேசர்ந்த ரபீகா எ ம் ெபண்ைண  மண
 டித்த நளீம் ஹாஜியார் நான்கு ஆண் 

பிள்ைளகள் மற் ம் ஒ  ெபண் பிள்ைள
யி ன  தந்ைத ஆவார்.

இரத் தி னக்கல் வர்த்த கத் திற்கான 
பங்க ளிப்

 நளீம் ஹாஜியார் உலகப் கழ் த்த 
மாணிக்க வியா பா ரி களில்  ஒ  வ ராக  
க  தப்ப ம் அள  வளர்ச்சி கண்டார். 
உள்நாட் , ெவளிநாட்  இரத் தி னக்கல் 
வர்த்த கத் க்குக் காத் தி ர மான பங்க ளிப்
க்கைள ெசய்  ம ள  இரத் தி னக்கல் 
வர்த்த கத்  ைறயில் வளர்ச்சி கண்ட 
நளீம் ஹாஜியார் ஈற்றில் இரத் தி னக்கல் 
அரசன் (Gem King)  என்  அைழக்கப்
ப ம் அள  உலகப் பிர சித்தி ெபற்றார். 
இனம்,  பிர ேதசம், நா  என்ற எல்ைல

கைளக் கடந்  மாணிக்க வர்த்த கத்தில் 
நம் பிக்ைக, வாய்ைம, ேநர்ைம ேபான்ற 
உய ரிய வர்த்தக வி  மி யங்கைள தன
தாக்கிக் ெகாண்  ெசயற்பட்ட நளீம் 
ஹாஜியார், இலங்ைகத் தி  நாட்டில் 
மாணிக்க வர்த்த கத்தில் அப்ே பா  ஈ
பட் டி ந்த அைனத்  மத மற் ம் இனத்
த வர்க ேளா ம் வ  வான உறைவப் 
ேபணி வந்தார் என்ப  குறிப் பி டத்
தக்க . 
இலங்ைகயில் எப்பா கத் தி லா வ  

மிக ம் ெப  மதி வாய்ந்த இரத் தி
னக்கல் கிைடக்கப்ெபற்றால் தலில் 
நளீம் ஹாஜி யா க்கு விற்பைன 
ெசய்வ தற்காகக் ெகாண்  வந்  
காண் பிக்கும் ஓர் அழ கிய கலாச்
சா ரத்ைதேய அவர் ேதாற்  வித் தி
ந்தார். அேத ேபான்  அெம ரிக்கா, 

பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ெஜர்மன், 
ஜப்பான் ேபான்ற நா  க ளி லி
ந்  மாணிக்க வியா பா ரிகள் 

மிக ம் மதிப்  வாய்ந்த இரத் தினக் 
கற்கைளக் ெகாள்வ ன  ெசய்வ தற்காக 
அன்னாைர நாடி வ  வ  வழக்க மாக 
இ ந்த . இவ்வா  தனி மனி த னாக 
நின்  இலங்ைக ேதசத் க்கும் ஐேராப்
பிய நா  க க் கு மி ைட யி லான இரத் தி
னக்கல் வர்த்தகத் ெதாடர்ைப ஏற்ப த்தி, 
ேதசத் க்கான தன  தனித்  வ மான 
பங்க ளிப்ைப ேமற்ெ காண்டார். 
இத்த ைகய வர்த்தக ெசயற்பா  க க்

கூ டாக இலங்ைகயின் சர்வ ேதச வியா
பா ரத் க்குப் பங்க ளிப்  ெசய்த ேதா  
அந் நியச் ெசலா வ ணிைய இலங்ைக 
ேதசத் க்கு ஈட்டிக் ெகா ப்ப தற்கும் 
பாரிய பங்க ளிப்  கைள நல் கினார்.  

1950 களில் தன  மாணிக்கக்கல் வர்த்
தகப் பய ணத்ைத ஆரம் பித்   ெந ங்
கால அ  ப வத்ைத ம் திர்ச் சி ைய ம் 
அவர் ெபற்ற டன் மாணிக்கக் கல்லின் 
வைககள், அவற் க்கான ெப  மதி 
நிர்ண யித்தல் ேபான்ற மிக க்க
மான பகு தி களில் ஆழ்ந்த அறிைவப் 
ெபற் றி ந்தார். மாணிக்க வர்த்த கத்தின் 
அடி யாகத் ேதான் றிய ேதசிய, சர்வ ேதச 
உற  கைள தன்ே னா  மாத் திரம் ைவத்
க்ெ காள்ளா , இலங்ைக நாட்டின் 

மாணிக்கக்கல் வர்த்த கத்தின் வளர்ச்
சிக்கா க ம் அவற்ைற உப ேயா கித்தார்.  
இலங்ைக ேதசத் க்கு அதிக வ  மானம் 
ஈட்டித் த ம் ைற யாக அத் ைற 
மா  வ தற்கு அவ சி ய மான ஆேலா ச
ைன க ைள ம் திட்டங்க ைள ம் அவர் 
இலங்ைக அர சுக்கு வழங் கினார். 

1970ஆம் ஆண்  இலங்ைக அரசு 
மாணிக்கக்கல் ஏற்  ம திைய ஒ ங்க
ைமக்கும் ேநாக்கில் இலங்ைக இரத்
தி னக்கல் கூட் த்தா ப னத் திைன 
உ  வாக்கத் திட்ட மிட்ட . அன்ைறய 
நிதி ய ைமச்ச ராக இ ந்த கலா நிதி என். 
எம். ெபேரரா நளீம் ஹாஜி யா டன் 
இரண்  தட ைவகள் இ  ெதா டர்பான 
கலந்  ைர யா டல்கைள நடாத்தி, அவ
ரி ட மி ந்  காத் தி ர மான ஆேலா ச ைன
கைளப் ெபற் க் ெகாண்டைம இங்கு 
ஈண்  குறிப் பி டத்தக்க . இலங்ைக 
மாணிக்கக்கல் கூட் த்தா ப னத்தின் 
ேதாற்றத் க்குப் பங்க ளிப்  ெசய்த ைமக்
காக, 1972 ஆம் ஆண்  ஜூைல மாதம் 
11 ஆம் திகதி நடந்த இலங்ைக மாணிக்
கக்கல் கூட் த்தா ப னத்தின் உத் தி ேயா க
ர்வ திறப்  விழா விற்கு இலங்ைக அரசு 
நளீம் ஹாஜி யாைர விேஷட அதி தி யாக 
அைழத்  ெகௗர வித்த .  
இலங்ைக வர லாற்றில் தன்  தலில் 

1972 ஆம் ஆண்  ஸ்தாபிக்கப்பட்ட 
மாணிக்கக்கல் கூட் த்தா ப னத்தின் 

லம் ெவளிநாட் க்கு  அ ப்ப ேவண்
டிய த லா வ  கல்ைல ம் நளீம் 
ஹாஜியார் அவர்கேள வழங்கி ைவத்
தைம இலங்ைக மாணிக்க வர்த்தகத் 
ைற வளர்ச் சியில் கூடிய கரி சைன 

அவ க்கு இ ந்த ைமக்கான சிறந்த சான்
றாகும். 
மாணிக்க வர்த்த கர்க க் கி ைடயில்  

வ  வான உறைவக் கட் டி ெய ப்ப ம், 
அவர்க க்குப் பய ள்ள ஆேலா ச ைன
கைள வழங்க ம், பல்க ைலக்க ழ கங்
களில் மாணிக்க வர்த்தகம் ெதாடர்பான  
அ  ப வங்க ைள ம் ஆேலா ச ைன க
ைள ம் பகிர்ந்  ெகாள்வ தற்கும் அவ
க்கு சந்தர்ப்பம் கிைடத்த .  ெமாரட்
வ பல்க ைலக்க ழ கத்தில் ஏற்பா  

ெசய்யப்பட் டி ந்த மாணிக்கத் ைற 
ெதாடர்பான விேஷட அமர் க்கு பிர தம 
அதி தி யாக கலந்  இலங்ைக நாட்டில் 
மாணிக்கத் ைற காண ேவண் டிய பல்
ேவ  வளர்ச் சிகள் குறித்த பல்ேவ  
பய ள்ள ஆேலா ச ைன க ைள ம் க த்
க்க ைள ம் தன்  ைடய அ  பவ 

அறிவின் அடி யாகப் பகிர்ந் ,  
இலங்ைகப் பல்க ைலக்க ழக 
மாணிக்கம் சார் ைறக்கு 
தம்  ைடய பங்க ளிப்ைப 
வழங் கி யைம நிைன  கூரத்
தக்க . 

1981ஆம் ஆண்  
இரண்டாம் எலி செபத் 
மகா ராணி இலங்ைகையத் 
தரி சித்த சந்தர்ப்பத்தில், 
அன்ைறய ஜனா தி பதி 
ேஜ.ஆர் ஜய வர்தன அவர்
க டன் நளீம் ஹாஜியார் 
உள் ளிட்ட இலங்ைகயின் 
ன்னணி மாணிக்க 

வியா பா ரிகள் ெகா ம்  
ேகால்ேபஸ் ேஹாட்டலில் 
மகா ரா ணிையச் சந் தித்
தனர். அந்த வர லாற்  
சிறப்  மிக்க நிகழ்வில் 
பிர பல மாணிக்க 
வியா பா ரி
க ளான 
நளீம் 

ஹாஜியார், நிமல் பத் தி ரன மற் ம் ேஜ. 
கு ேக ஆகிேயார் அர சுக்கு அன்ப ளிப்  
ெசய்த 'Sri Lankan Blue Sapphire' எ ம் 
ெப  மதி வாய்ந்த மாணிக்கக் கல்ைல 
ஜனா தி பதி ேஜ.ஆர் ஜய வர்தன மகா ரா
ணிக்கு அன்ப ளிப்  ெசய்தார். இலங்
ைகயின் ேதசிய நீேராட்டத்தில் தவிர்க்க 
டி யாத ஓர் ஆ  ைம யாக நளீம் 

ஹாஜியார் திகழ்ந்த ைமக்கு இந் நி கழ்  
ஓர் எ த் க்காட்டாகும்.

ேதசத் திற்கான பணி வான அன்ப ளிப்
சம்பா தித்த ெசல்வத்ைத ேதசத்தின் 

பல்ேவ   நலன்க க்காக  ெசல வளித்
தைம நளீம் ஹாஜி யாரின் சாதைன 
வாழ்வில் அவ தா னிக்கும் தனித்  வ மான 
வர லாற் ச் சான்றாகும். 1970 களில் 
இலங்ைக அரசு எதிர்ெ காண்ட பாரிய 
ெவளிநாட் ச் ெசலா வணி ெந க்க
டிைய எதிர் ெகாள்வ தற்கு இலங்ைக அர
சுக்கு நளீம் ஹாஜியார் ஒத்  ைழத்தைம 
ேதசத்தின் நலன்களில் அவ க் கி ந்த 
பல மான ஈ  பாட்ைட ெவளிப்ப த் ம் 
சிறந்த சான்றாகும். 

1974 ஆம் ஆண்டில் இலங்ைக மிகப் 
பார  ர மான ெவளிநாட் ச் ெசலா
வணிப் பிரச் சி ைனைய எதிர்ே நாக் கி
ய . இந் நி ைலயில்  இலங்ைக நாட்டின் 
ெபா  ளா தார ெந க்க டிைய சமா ளிப்
ப தற்கு அர சாங்கத் க்கு சுமார் 15 
இலட்சம் பாய் ெப  ம தி யான தன  
ெவளிநாட்  ெசலா வ ணிைய அன்ப
ளிப் ச் ெசய்தார். நாட்டின் உற்பத்தித் 
திட்டத் திற்கான தன்  ைடய “பணி
வான அன்ப ளிப் “  எனக் கூறி பிர த
மரின் உத் தி ேயா க ர்வ வாசஸ்த லத்தில் 
அன்ைறய பிர தமர் சிறி மாேவா பண்டா
ர நா யக்கா விடம் தன  அன்ப ளிப்ைபக் 
ைகய ளித்தார். இலங்ைக வர லாற்றில் 
தன்  ைற யாக சாதா ரண  பிர ைஜ ெயா
வர் அர சாங்கத் திற்கு ெவளிநாட்  

ெசலா வணி வழங் கி யைம வர லாற்  
க் கி யத் வம் ெபற்ற நிகழ்வாகப் பதி

யப்பட் ள்ள . 

கல்வி ேமம்பாட் க்கான பங்க ளிப்
கல்வி ேமம்பாட் க்காக நளீம் 

ஹாஜியார் காத் தி ர மான பங்க ளிப் க்
கைள வழங் கி ள்ளார். பாட சாைலக் 
கல் விைய ேமம்ப த்  வ தற்காக ேப
வைள மற் ம் ஏைனய பிர ேத சங்க
ளி ள்ள அரச பாட சா ைல க ள  கீழ்க் 
கட்  மான வச தி க க்குப் ெப ந்ெ தா
ைக யான பணத்ைத ெசல வ ளித்  அரச 
பாட சா ைல க ள  வளர்ச் சிக்குப் பங்க

ளிப்  வழங் கினார். ைறசார் நி  ணத்
வம் ெகாண்ட த் தி ஜீவிப் பரம்பைர 

ஒன்ைறத் ேதாற்  வித் , இந்நாட் க்குப் 
பங்க ளிப்  ெசய் ம் ேநாக்ே கா  ேப  வ
ைளயில் ஜாமிஆ நளீ மிய்யா உயர் கலா
பீ டத்ைத நி  வினார். 1973 ஆம் ஆண்  
ஆகஸ்ட் 9ஆம் திகதி அன்ைறய கல் வி
ய ைமச்சர் கலா நிதி பதி த்தீன் மஹ் த் 
அவர்களால் இக்க லா பீடம் திறந்  ைவக்
கப்பட்ட .
இஸ்லா மியக் கற்ைக ெநறிைய பிர தா

ன மாகக் ெகாண் , ேதசிய உயர் கல்வி 
ெகாள்ைக க க் கி ணங்க இயங்கும் 
ஜாமிஆ நளீ மிய்யா உயர் கலா பீடம்  
கடந்த ஐந்  தசாப்த கால மாக நாட்
க்குத் ேதைவ யான பட்ட தா ரிகள், 
த் தி ஜீ விகள், அரச அதி கா ரிகள் மற் ம் 
உத் தி ேயா கத்தர்கைளத் ேதாற்  வித்  
ேதச நிர்மா ணத்தில் தனித்  வ மான 
பங்க ளிப்ைபச்  ெசய்  வ  கி ற .  இந் 
நி  வ னத்தின் கல்விப் பயணம் குறித்  

இந்நாட்டின் கல் வி யிய லா ளர்கள் 
மற் ம்  க் கி யஸ்தர்கள் 
பல ம் ெவகு வாகப் 
பாராட்டிப் ேபசி உள்
ளைம குறிப் பி டத்
தக்க .  

“இந்தக் கலா 
நிைல யத்தில் 
நைட ெப ம் 
பணிகள் என்ைன 
மிக ம் கவர்ந்  
விட்டன. இதைன 
நி  வி யதன் லம் 
நளீம் ஹாஜியார் 
அவர்கள் நாட்
டிற்கும் குறிப்
பாக இஸ்லா மிய 
கல் வித்  ைறக்கும் 
மிகச் சி றந்த பணி ரிந்
ள்ளார்” என்ப தாக 

ேபரா சி ரியர் டீ.ஈ ெஹட் டி யா ரச்சி 1984 
ஆம் ஆண்  நி  வ னத்தின் பணி கைளப் 
பாராட்டி இ ந்தார்.  இலங்ைக ன்னாள் 
கல்வி அைமச்ச ராக இ ந்த கலா நிதி நிஸ்
ஸங்க விஜ ய ரத்ன 1978 ஆம் ஆண்டில் 
நளீ மிய்யாைவத் தரி சித்த டன், ”இந்
நி  வ னத்தில் காணப்ப ம் கற்ப தற்
கான சிறந்த வசதி வாய்ப் க்க ம் 
அதன் பாடத் திட்ட ம்  ஓர் உயர்ந்த 
கலா நிைல ய ெமான்றின் தரத் திற்கு 
அதைன உயர்த்தி உள்ளன. நான்  இந்தக் 
கலா நி ைல யத்தால் மிக ம் கவ ரப்பட்
ள்ேளன்” என ஜாமிஆ நளீ மிய்யாைவ 

சிலா கித் ப் ேபசினார். 
”ஜாமிஆ நளீ மிய்யா கலா பீ டத்ைத 

உ  வாக்கி நளீம் ஹாஜியார் ஆற் றிய 
பணி சரித் தி ரத்தில் ெபான்ென த் க்
களால் ெபாறிக்கப்பட ேவண் ம்” என 
இலங்ைக ன்னாள் உயர் கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைல அைமச்சர் ல மன் கிரி
யல்ல ஜாமிஆ நளீ மிய்யாவின் 10 ஆவ  
பட்ட ம ளிப்  விழா வின்ே பா  நளீம் 
ஹாஜி யாரின் பங்க ளிப்  கைள நிைன  
கூர்ந்தார். 
உயர் கல் விைய ஊக் கு வித் , கல்வி 

ேமம்பாட்ைட ஏற்ப த் ம் ேநாக்கில் 
ெபா  வா க ம், ஸ்லிம் உயர் கல்
விைய இலக்காகக் ெகாண்  குறிப்பா
க ம் 1981 ஆம் ஆண்  நளீம் ஹாஜியார்  
அவர்களால் கல்வி ம  ம லர்ச்சி இயக்கம் 
ேதாற்  விக்கப்பட்ட . அன்ைறய தைல
வர்க ளான ேசர் ராஸிக் பரீத், பதி த்தீன் 
மஹ் த், எம்.எச் ஹம்மத் மற் ம் 
ஏ.சி.எஸ் ஹமீத் ேபான்ே றாரின் ரண 
ஒத்  ைழப் டன் 1981 ஆம் ஆண்  
ஜன வரி 14ஆம் திகதி உத் தி ேயா க ர்வ
மாக அங் கு ரார்ப்பணம் ெசய்யப்பட்ட 
கல்வி ம  ம லர்ச்சி இயக்கத்தின் ஊடாக 
நாட ளா விய ரீதியில் பல்ேவ  ைற 
சார் பட்ட தா ரிகள் ேதாற்றம் ெபற்றார்கள். 
கல்விப் ெபா த் தரா தர உயர்தர கற்
ைகையக் கற்கும் மாண வர்க க்கு 
தகு தி ம் அ  ப வ ம் உள்ள ஆசி ரி யர்
கைளக் ெகாண்  கற் பிப்ப தற்கு ஏற்பா

 கைள ெசய்  ெகா த் , அத  டாக 
பல்க ைலக்க ழக அ  ம திைய அதி க ரிக்கச் 
ெசய்ய உத வி ய ேதா , பல்க ைலக்க ழக 
அ  மதி ெபற்  கல் விையத் ெதாடர 
டி யா  ெபா  ளா தார ெந க்க டி

கைள எதிர்ெ காண்ட  மாண வர்க க்கு 
லைமப் பரி சில்கைள வழங்கி நாட்டின் 
உயர் கல்வி ன்ேனற்றத் திற்கு கல்வி 
ம  ம லர்ச்சி இயக்கம் காத் தி ர மான பங்க
ளிப் க்கைள வழங் கி ள்ளைம ஈண்  
குறிப் பி டத்தக்க . 

ெதாழில் ட்பத் ைறயில் ேதர்ச்சி 
ெபற் , ேதசிய அபி வி த் தியில் பங்
க ளிப்  ெசய் ம் பிர ைஜ கைள உ
வாக்கும் ேநாக்கில் நளீம் ஹாஜியார் 
இக்ரா ெதாழில் ட்பக் கல்  ரிையத் 
ேதாற்  வித்தார்.  ம  ம லர்ச்சி இயக்
கத்தின் கல்விப் பணியின் ஒ  ைமல்கல்
லாக ேப  வ ைளயில் இத்ெ தா ழில் ட்பக் 
கல் ரி நி  வப்பட்ட . 1992ஆம் 
ஆண்  ஏப்ரல் 18ஆம் திகதி நாட்டின் 
அன்ைறய ஜனா தி பதி ரண சிங்க பிேர
ம தாச அவர்களால் இக்கல் ரி திறந்  
ைவக்கப்பட்ட .
எனேவ ஜாமிஆ நளீ மிய்யா கலா பீடம், 

கல்வி ம  ம லர்ச்சி இயக்கம் மற் ம் 
இக்ரா ெதாழில் ட்பக் கல் ரி என்ப
வற்ைற ஸ்தாபித்  இலங்ைக உயர் 
கல்வி வளர்ச் சிக்குத் தம  பங்க ளிப் க்
கைள நளீம் ஹாஜியார் வழங் கி ள்ளைம 
ேதசத்தின் ன்ேனற்றத்தில் அன்னாரின் 
வகி பாகம் மிக ம் கன தி யா ன  என்
பைதப் பைற சாற்  கின்ற . 
நளீம் ஹாஜியார் ேதச எல்ைலையக் 

கடந் ம், குறிப்பாக இந் தி யா வி ம் 
கல்வி ேமம்பாட் க்காகப் ெபா  ளா
தார உத வி கைள வழங் கி ள்ளார். ஓர் 
இலங்ைகப் பிரைஜ என்ற ரீதியில் அவர் 
ெசய்த பணிகள் பிற நாட்ட வர்கள் மத்
தியில் இலங்ைகக்கு நன்ம திப்ைப ம், 
கீர்த் தி ைய ம் ெபற் த் தந் ள்ளன. 
இலங்ைக வர லாற்றில் ஸ் லிம்களின் 

வர லாற்ைற ஆவ ணப்ப த் ம் பணிக்கு 
ன்ே னா டி யாக இ ந்  நளீம் ஹாஜியார் 

ெசயற்பட்டார். அத டாக இலங்ைக வர
லாற்றின் ஒ  க் கிய இைட ெவளிையப் 
ர ணப்ப த்தி ஆவ ணப்ப த் ம் 
பணிக்கு ெப  ம ள  ெபா  ளா தார உத
வி கைள வழங் கினார்.  இலங்ைக ஸ்
லிம்களின் ர் வீக வர லாற்ைற ைற
யான ஆய் க் கூடாக ஆவ ணப்ப த் ம் 
காத் தி ர மான பங்க ளிப்ைப இலங்ைக 
வர லாற் த் ைறயில் பாண் டித் தியம் 
ெபற்ற த் தி ஜீ விகள், ைறசார் நி  ணர்
களின் ஒத்  ைழப் டன் ேமற்ெ காள்வ
தற்கு கலா நிதி சுக்ரி ேபான்ே றாரின்  
ஒத்  ைழப் டன் ன் னின்  உைழத்  
அவர் ெவற்றி கண்டார். 

1984 ஆம் ஆண்  களில் ஜாமிஆ 
நளீ மிய்யா மாநாட்  அரங்கில் 
ெதாட ராக நைட ெபற்ற ன்  

நாள் க த்த ரங்கில் ன்ைவக்கப்பட்ட 
பல்ேவ  ஆய்  க ைள ம் க த் க்
க ைள ம் கலா நிதி சுக்ரி “இலங்ைக 
ஸ் லிம்கள்   ர் வீகப் பாரம்ப ரி யத் திற்

கான பாைதகள்” (Muslims of Sri Lanka 
Avenues to Antiquity) என்ற தைலப்பில் 
ெதாகுத்தார். இலங்ைக ஸ்லிம்  வர
லாற்றில் ஒ  ெப ம் இைட ெவளிைய 
நிரப் பிய காத் தி ர மான வர லாற் ப் பங்க
ளிப்  என்ற வைகயில் 1986ஆம் ஆண்  
ஏப்ரல் 3ஆம் திகதி ெகா ம்  பண்டா ர
நா யக்க ஞாப கார்த்த மண்ட பத்தில் இந்த 
ல் ெவளியீட்  விழா இடம்ெபற்ற . 

வர லாற்  க் கி யத் வம் வாய்ந்த இந் நி
கழ் க்கு அப்ே பா ைதய ஜனா தி பதி ேஜ. 
ஆர் ெஜய வர்தன பிர தம அதி தி யாகக் 
கலந்  ெகாண்டைம குறிப் பி டத்தக்க . 
இந் ல் பற் றிய ஆய்  ைரைய இலங்ைக 
வர லாற் த் ைற அறி ஞர்களில் ஒ  வ
ரான கலா நிதி ெகால்வின் ஆர் டி சில்வா 
நிகழ்த் தி னார். லின் தல் பிரதி நளீம் 
ஹாஜியார் அவர்களால் ஜனா தி ப தி யிடம் 
ைகய ளிக்கப்பட்ட . 

ச  க நல ேமம்பாட் க்கான பங்க ளிப்
நளீம் ஹாஜியார் தன் னிடம் உதவி 

ேகட்  வ ம் அைன வ க்கும் இன, மத 
ேவ  பா கள் அைனத்ைத ம் கடந்  
மனித ேநயத் டன் உதவி ெசய்  
மகிழ்ந்தார். நா  ரா க ம் வாழ்ந்த பல 
ஏைழ எளி ய வர்கள் நாளாந்தம் நளீம் 
ஹாஜி யாரின் வீ  ேதடி வந்  உத வி
கைளப் ெபற் ச் ெசல்வ  வழ ைம யாக 
இ ந்த . ஏைழ மக்களின் வாழ்ைவ 
வளப்ப த் ம் ேநாக்கில் அவர்க க்கு 
வாழ்க்ைக வச தி கைள ஏற்ப த்திக் 
ெகா ப்ப தற்காக தன  ெசல்வத்தின் 
ெப ம் பகு திைய நளீம் ஹாஜியார் நன்

ெகாைட ெசய்த ைமக்கு  மக்கள் சான்  
பகிர் கின்றனர்.
இ  ேபான்  அவர் ேதசிய  மட்

டத்தில் ெசய்த ெபா  நலப் பணி களில் 
இலங்ைக ேதசத்தின் வர லாற்றில் பதி  
ெசய்யப்பட ேவண் டிய ஒ  பணி யாக, 
“சுச ரித்த”  கட்டட அன்ப ளிப்ைபக் 
குறிப் பி டலாம். அவர் ன்னாள்  ஜனா தி
பதி ரண சிங்க பிேர ம தாச  உள் ராட்சி 
அைமச்ச ராக இ ந்த   காலத்தில் அதன் 
பிர தான கட்ட ட மான “சுச ரித்த” கட்
ட டத்ைதப் தி தாக நிர்மா ணித் க் 
ெகா த்தார்.
ேதசத்தில் இன, மத நல்  றைவப் 

ேப  வ தி ம் அதைனப் ேபாஷிப்ப
தி ம் நளீம் ஹாஜி யாரின் பங்க ளிப் கள் 
காத் தி ர மா னைவ. தன  மாணிக்க வியா
பா ரத்தில் ெப ம்பா லான ெகா க்கல் 
வாங்கல்கைள ஸ் லி மல்லாத சேகா தர 
மதத்த வர்க  ட ேனேய அவர் ேமற்
ெகாண்டார். அைனத்  இன, மதத்த வர்க
க்கும், அவர்க ள  உணர்  க க்கும் 

மதிப்ப ளித் , நாட்டில் சமா தான சக
வாழ்ைவ நிைலக்கச் ெசய்வதில் நளீம் 
ஹாஜியார் கூ தல் கரி சைன காட் டினார். 
தன  பிர ேத சத் தி ம் ேதசிய மட்டத்
தி ம் பல மதஸ்த லங்க க்கு ெபா  ளா
தார உத வி கைள வழங் கினார். 

விைள யாட் த் ைறக்கான பங்க ளிப்
நாட்டின் வர்த்தகத் ைற, கல்வித் 
ைற, ச க நலன்கள் என பல பகு

தி க க்கு பங்க ளிப்  கைள வழங் கிய 
நளீம் ஹாஜியார் விைள யாட் த் ைற 
வளர்ச் சிக்கும் தன  ெசல்வத்தின் லம் 
உத வி கைள வழங் கினார். நாட ளா விய 
ரீதியில் பாட சா ைல க க்கு விைள யாட்  
ைமதா னங்கைள நிர்மா ணித் க் ெகா த்
த ேதா , அவ சி ய மான விைள யாட்  உப
க ர ணங்கைள வழங்கி ைவத்தார். ேப  வ
ைளயில் “நளீம் ஹாஜியார்  விைள யாட்  
அரங்கு” என்ற ெபயரில் ெபா  விைள
யாட்ட ரங்க ெமான்ைற  அைமத்தார். 
இம்ைம தா னத்ைத  1970 ஆம் ஆண்  
அப்ே பா ைதய பிர த ம ராக இ ந்த டட்லி 
ேசனா நா யக்க திறந்  ைவத்தார்கள். 
ேதசிய மட்டத் தி லான விைள யாட் த்
ைற வளர்ச் சிக்குக் காத் தி ர மான பங்க

ளிப்ைப வழங் கிய அவர், இலங்ைகயில் 
கழ்ெபற்ற விைள யாட்ட ரங்க மான 

“சுக த தாச” உள்ளக விைள யாட்ட
ரங்கின் நிர்மா ணப்ப ணி க க்கு 
ஐந்  லட்சம் பா க்கும் அதி
க மான பணத்ைத வழங் கினார்.  
அேத ேபான்  எஸ். எஸ். ஸி 
விைள யாட்ட ரங்கின் அபி வி த் திக்
காக பண உத விகள் ெசய்த ேதா ,  

“ைபரஹா ெபவி லியன்” என்ற 
ெபயரில் அங்கு பார்ைவ யாளர் கூட
ெமான்ைற கட்டிக் ெகா த்தார்.
இவ்வா  நளீம் ஹாஜியார் தன   

ேதசத் திற்காகச் ெசய்த ெபா ப் பணி
களின் வீச்ெசல்ைல மிக ம் விசா ல
மா ன . அதன்  விைள வாக ேதசிய 
மட்டத்தில் பல ெகௗரவப் பத வி க ம் 
பட்டங்க ம் அவைரத் ேதடி வந்தன. 

க ைழ ம்  ெகௗர வத்ைத ம் வி ம்பாத 
அவ ர  இயல்பால் அவற்ைற  கண்
ணி ய மான ைறயில் றக்க ணித்தார். 
ன்னாள்  ஜனா தி பதி ேஜ.ஆர் ஜய

வர்தன  நளீம் ஹாஜியார் மீ   ைவத் தி
ந்த நல்ெலண்ணத்தின்  கார ண மாக 

“பாரிய ெகா ம்   ெபா  ளா தாரக் 
கமிஷன்“  அங்கத்த வர்களில் ஒ  வ ராக 
நளீம்  ஹாஜி யாைர நிய மிக்க டி  
ெசய்  அவ ரிடம் அதைனத் ெதரி
வித்தேபா , தனக்கு அைத   ஏற் க்
ெகாள்வதில் உடன்பா டில்ைல எனக் கூறி 
நல்ல ைறயில் அதைனத் தவிர்ந்  
ெகாண்டார். 
இலங்ைகயின் ன்னாள் ஜனா தி பதி 

ரண சிங்க பிேர ம தாச இலங்ைகயின் 
ேதசிய  வீரர்கள் தின ெமான்றில் அதி 
உயர்  வி  திைன வழங்கி நளீம் ஹாஜி
யாைர ெகௗர வப்ப த்த  அவ ரிடம் அ
மதி ேகட்ட தற்கு, பணி வாக அதைன 
ம த் விட்டார்.
இவ்வா  பணி ம் ெபா நல ம்  

ஒன்  ேசரப்ெபற்றவராக நளீம் 
ஹாஜியார் வாழ்ந்தார். தான் சம்பாதித்த 
ெசல்வத்தால் காத்திரமான பணிகைள 
ேமற்ெகாண்  ேதசத்தின் நலன் 
ஓங்குவதற்கு உைழத்த ஓர் உன்னத 
ஆ ைமயான நளீம் ஹாஜியார் 2005ஆம் 
ஆண்  ெசப்டம்பர் 26ஆம் திகதி தன  
72ஆவ  அகைவயில் இந்த உலக 
வாழ்விற்கு நிரந்தரமாகப் பிரியாவிைட 
ெகா த்தார். அந்த உன்னத ஆ ைம 
எம  ேதசத்தின் நற்பிரைஜக க்கான 
மிகச் சிறந்த ன்மாதிரி என்பதில் 
ளி ம் சந்ேதகமில்ைல.  

அத்தைகயெதா  ன்மாதிரி 
நற்பிரைஜையப் ெபற்றதற்காக நா ம் 
ச க ம் ெப மிதமைடகின்றன.
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“இந்தக் கலா 
நிைல யத்தில் 
நைட ெப ம் 
பணிகள் என்ைன 
மிக ம் கவர்ந்  
விட்டன. இதைன 
நி  வி யதன் லம் 
நளீம் ஹாஜியார் 
அவர்கள் நாட்
டிற்கும் குறிப்
பாக இஸ்லா மிய 
கல் வித்  ைறக்கும் 
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உலக விவ கா ரத்தில் அல்ல  எதிர்
கா லத்ைத நிைனத்  வீணாக பயப்ப 
வேதா கவைல ெகாள்வேதா மார்க்கம் 
தைட ெசய்த இ  அம்சங்க ளாகும். பயம், 
கவைல என்ற இரண் ேம இைற வி சு வா
சியின் ஈமாைன பல வீ னப்ப த்தக் கூ டிய, 
மனி தனின் எதிர்கா லத்ைத சீர் கு ைலக்கக் 
கூடிய அம்சங்க ளாகும். ம ைம விவ
காரம் மற் ம் எம  பாவங்கைள எண்ணி, 
வ ந்தி கண்ணீர் வடித்  அல்லாஹ்
விடம் ைற யி  வ  வர ேவற்கத்தக்க 
அம்ச மாகும் அ  நிச்சயம் உள்ளத் திற்கு 
அைம திைய வழங்கிக் ெகாண்ேட 
இ க்கும். உலக விவ கா ரத்தில் ஏற்ப ம் 
வீணான பய ம் கவ ைல ம் ற்றாக 
தவிர்க்கப்பட ேவண் டிய அம்சங்க ளாகும். 
மனிதன் என்ற வைகயில் நம்ைம 

அறி யாமல் நமக்குள் ஏற்ப ம் கவைல, 

ன்பம் ேபான்ற வற் றிற்கு நிச்சயம் 
அல்லாஹ் எமக்கு கூலி வழங் குவான், 
ஆனால் நாம் அப்ப டி யான சந்தர்ப்பங்
களில் அல்லாஹ்வின் மீதான நம் பிக்ைக, 
ெதா ைக, ெபா ைம ேபான்ற வற்றால் 
அல்லாஹ் விடம் உதவி ேதடி அதைன 
ேபாக்கிக் ெகாள்ள யற் சிக்க ேவண் ம், 
அவற்ைற ஒ  ெபா ட்டாக எ த் க்
ெகாண்  எம  எதிர்கா லத்ைத பாழாக்கி 
விட ஒ  ேபா ம் நாம் அ  ம தித்  
விடக் கூ டா . 
நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி னார்கள்: ஒ  
ஸ் லிைமத் ைதக்கும் ள் உட்பட அவ
க்கு ேநரி ம் ன்பம், ேநாய், க்கம், 

கவைல, ெதால்ைல, மன ேவ தைன ஆகிய 
எ  வா யி ம் அதற்கு பதி லாக அவ 
ைடய பாவங்க ளி லி ந்  சில வற்ைற 
அல்லாஹ் மன் னிக்காமல் இ ப்ப தில்ைல 
அறி விப்பவர் : அ  ஹ−ைரரா (ரலி) ல்: 
காரி 5641. 
மனதில் ஏற்ப ம் வீணான கவ ைல

க ம் அதனால் ஏற்ப ம் பய ம் ஒ  

வைக ேசாத ைன யாகும் அதன் ேபா  
இைற வனின் அ ைள நிைன  கூர்ந்  
ெபா ைம ெசய்  இைறவன் மீ  
அைனத்  விவ கா ரங்க ைள ம் ெபா ப்
ச்சாட்டி வி  வ தனால் இைறவன் 
றத்தால் நன்மா ரா ய ம் அ ள்க ம் 
நிரப்ப மாக கிைடத் க் ெகாண் டி க்கும், 
அதற்கு மாற்ற மாக வீணான கவ ைல க
ைள ம் தகாத நட வ டிக்ைக க ைள ம் 
ேமற்ெ காள் ம் பட்சத்தில் அ ேவ மிகப்
ெப ம் ேசாத ைன யாக நமக்கு அைமந்  
வி ம் என்ப தைன நாம் கவ னத்தில் 
ெகாள்ள ேவண் ம்.  
அல்லாஹ் தன  தி  ம ைறயில் கூ

கிறான்: 
நிச்ச ய மாக நாம் ஓர ள  பயத்தா ம், 

பசி யா ம், ெசல்வங்கள், உயிர்கள் 
மற் ம் விைளச்சல்கள் ஆகி ய வற்றில் 

ஏற்ப ம் இழப் க்க ளா ம் உங்கைளச் 
ேசாதிப்ேபாம். ெபா  ைம யா ளர்க க்கு 
(நபிேய!) நீர் நன்மா ராயம் கூ  வீ ராக. 
(2:155)
ஈமான் ெகாண் , நல்ல றங்கள் ரி

கின்ற மக்கள் அல்லாஹ் அல்லாத 
யா க்கும் எதற்கும் வீணாக பயப்ப டேவா 
கவ ைலப்ப டேவா ேதைவ யில்ைல, 
அவர்க ள  விவ கா ரங்கைள அல்லாஹ் 
ெபா ப்ேபற் க் ெகாண்டான் என்ற 
க த்ைதச் ெசால்லக் கூ டிய குர் ஆ னிய 
வச னங்க ம் நபி ெமா ழி க ம் நிைற
யேவ காணப்ப  கின்றன. அைவ இைற 
விசு வா சி களின் உள்ளங்க க்கு மகிழ்ச் சி
ைய ம் இைற நம் பிக்ைகயில் திட உ  தி
ைய ம் ஏற்ப த் ம் வித மாக அைம யப்

ெபற் றி க் கின்றன, ஏெனனில் வீணான 
பய ம் கவ ைல ம் இைற வி சு வா சி களின் 
வாழ்க்ைகயில் ஏற்ப  மாயின் அைவ அவ
ன  ஈமானில் பல வீ னத்ைத உண்  பண்
ணிக்ெ காண்ேட இ க்கும் நாள ைடவில் 
இைற வி சு வா சி க க்கும் இைற வ க் கு
மி ைடயில் உள்ள ெதாடர்பா டைல அைவ 
வ  வற்ற தாக ஆக் கி வி ம், என்ப தனால் 
இைற வி சு வா சி களின் விட யத்தில் இத்த
ைகய உணர் கள் இக க் கு ரி ய தா கேவ 
க  தப்ப  கின்றன. 

(பின் , நாம் ெசான்ேனாம் “நீங்கள் 
அைன வ ம் இவ் வி டத்ைத விட் ம் 
இறங் கி வி ங்கள்; என் னி ட மி ந்  
உங்க க்கு நிச்ச ய மாக நல்வழி(ையக் 
காட் ம் அறி  ைரகள்) வ ம்ே பா , யார் 
என்  ைடய (அவ்) வழிையப் பின்பற்

 கி றார்கேளா அவர்க க்கு எத்த ைகய 
பய ம் இல்ைல, அவர்கள் க்கப்ப ட ம் 
மாட்டார்கள்.”  (அல் குர்ஆன் 2:38) 
யார் ஈமான் ெகாண் , நற் க  மங்

கைளச் ெசய் , ெதா  ைகைய நிய
ம மாகக் கைடப் பிடித் , ஜகாத் ம் 
ெகா த்  வ  கி றார்கேளா, நிச்ச ய மாக 
அவர்க க்கு அவர்க  ைடய இைற வ
னி டத்தில் நற் கூலி இ க் கி ற ; அவர்க
க்கு அச்ச  மில்ைல அவர்கள் க்கப்ப

ட ம் மாட்டார்கள். (அல் குர்ஆன்2:277)
“அவர்க க்கு பசிக்கு உண வ ளித்தான்; 

ேம ம் அவர்க க்கு அச்சத் தி லி ந் ம் 
அப ய ம ளித்தான்” (அல் குர்ஆன் 106:4)
கவ ைல யற்ற, பய மற்ற மகிழ்ச் சி க ர மான 

வாழ்க்ைகைய இைற வி சு வா சி க க்கு 
அல்லாஹ் வாக் கு  தி ய ளித் தி க்
கின்றான், 
ஈமான் ெகாண்ட வர்கைளக் 
கவ ைலப்படச் ெசய்வ  ைஷதானின் 

மிகப் பி ர தா ன மான ஒ  பணி யாகும் அதற்
காக அவன் பல்ேவ  உத் தி கைள ைகயா

 கின்றான் அவ ன  அந்த வைலயில் 
சிக்கி விட்ட வர்கைள அவன் வழி ெக
த் க் ெகாண்ேட இ ப்பான். 
"ஈமான் ெகாண்ட வர்கைளக் 
கவ ைலப்படச் ெசய்வ தற்காக ைஷத்

தா னி ட மி ந் ள்ளேத (இந்த) இர க சிய(ப் 

ேபச்சாகு)ம்." (அல் குர்ஆன் : 58:10)
இைற நிரா க ரிப்பா ளர்களின் ெசயற்

பா கள் கூட உங்கைள கவ ைலயில் 
ஆழ்த்தி விடக் கூ டா  என்  அல்லாஹ் 
நபி க ளா க்கு வழி காட்  கிறான், உங்
க க்ெக தி ராக ெசய்யப்ப ம் சூழ்ச்
சி கைளக் கண்  பயந்  மன ெந க்
க டியில் ஆகி வி ட ேவண்டாம் என் ம் 
அல்லாஹ் பணிக் கின்றான். 

(நபிேய!) இன் ம் நீர் ெபா  ைம டன் 
இ ப் பீ ராக எனி ம் அல்லாஹ்வின் 
உத வி யில்லாமல் நீர் ெபா  ைம  டேன 
இ க்க டி யா  அவர்க க்காக நீர் 
(எ  பற் றி ம்) கவ ைலப்பட ேவண்டாம்  
அவர்கள் ெசய் ம் சூழ்ச் சி கைள பற்றி 
நீர் (மன) ெந க்க டியில் ஆகி வி ட
ேவண்டாம். (அல் குர்ஆன் 16:127)

க்கம், கவைல, மற்ற வர்களின் 
அடக் கு ைற  அதனால் ஏற்ப ம் பயம் 
ேபான்ற வற் றி லி ந்  நபி களார் பா  காப்
ப த்ேத டி ள்ளார்கள், எமக்கு கவ ைலேயா 
பயேமா கடன் சுைமேயா எ  ஏற்பட்
டா ம் நா ம் அழ கான இந்த ஆைவ 
மன ன மிட்  ஓதிக்ெ காள்ள ேவண் ம். 
அல்லா ஹ−ம்ம இன்னீ அ  பி(க்)க 

மினல் ஹம்மி வல் ஹஸனி வல் அஜ்ஸி 
வல் கஸலி வல் க்லி வல் ஜ− னி வள
லஇத் ைதனி வக லப(த்)திர் ரிஜால். 
ெபா ள் : இைறவா! க்கம், கவைல, 

பல வீனம், ேசாம்பல், ேகாைழத்தனம், 
கஞ்சத்தனம், கடன் சுைம, மற்ற வர்
களின் அடக் கு ைற ஆகிய அைனத்ைத 
விட் ம் உன் னிடம் பா  காப் த் ேத
கிேறன். அறி விப்பவர் : அனஸ் இப்  
மாலிக் (ரழி) ஆதாரம்: காரி 6369
ைதரி யத்ைத இழக்கா , வீணான 

பயேமா கவ ைலேயா ெகாள்ளா , 
அல்லாஹ்வின் மீ  வ  வான நம் பிக்
ைக டன் இ ப்ப வர்கள் தான் உயர்ந்
த வர்கள், எ  ெவல்லாம் உங்க ள  
உள்ளத்ைத பல வீ னப்ப த்தி உங்கைள 
ைதரி ய மி ழக்கச் ெசய் ேமா அவற்ைற 
நீங்கள் றக்க ணித் , அல்லாஹ்வின் 
நிைன வா ம் அவ ன  ெதாடர்பா ம் 
அவற்ைற ரப்ப த் தி வி ங்கள். 

எனேவ நீங்கள் ைதரி யத்ைத இழக்
கா தீர்கள்;. கவ ைல ம் ெகாள்ளா தீர்கள்; 
நீங்கள் ஃமின்க ளாக இ ந்தால் நீங்கள் 
தாம் உன்ன த மா ன வர்க ளாக இ ப் பீர்கள். 
(அல் குர்ஆன்  3:139)
உன்ன த மா ன வர்க ளாக, உயர்ந்த வர்

க ளாக வாழ ேவண்  மாயின் இரண்  
விட யங்க ளி லி ந்  உங்கைள நீங்கள் 
வி  வித் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  
குர்ஆன் எமக்கு கட்ட ைள யி  கி ற , 
அந்த இரண்  நிைல க ளி லி ந் ம் பா
காப் ப் ெபற்ற இத யங்கள் தான் உயர்ந்த 
உன்ன த மான இத யங்க ளாகும், ஒ  வரின் 
உடல் ேதாற்றம் எப்படி இ ந்தா ம் 
அவ ர  உள நிைல பாதிக்கப்ப  மாயின் 
அவரால் ஒ  ேபா ம் சரி யாக இயங்க 
டி யா , அவ ர  வாழ்க்ைகைய அவேர 

அர்த்த மற்ற தாக பார்க்கும் நிைல உ  வா
கி வி ம் எனேவ இத்த ைகய உளப்ப ல
வீனம் இைற வி சு வா சி களின் அக ரா தியில் 
ஒ  ேபா ம் இ க்கேவ கூடா . 
உளப்ப லத்ே தா , ஈமா னிய உ  தி

ேயா  க  ம மாற்  கின்ற உன்ன த மா ன
வர்களின் மரண ேவைளயில் கூட நீங்கள் 
பயப்ப டா தீர்கள்; கவ ைல ம் ெகாள்ள 
ேவண்டாம், உங்க க்கு வாக்க ளிக்கப்
பட்ட சுவர்க்கத்ைதக் ெகாண்  மகிழ்ச்சி 
ெப ங்கள் என்ேற மலக் கு மார்கள் அவர்க
க்கு சுப ேசா பனம் கூ  வார்கள். 
அல்லாஹ் கூ  கின்றான்: “நிச்ச

ய மாக எவர்கள்: ‘எங்கள் இைறவன் 
அல்லாஹ்தான்’ என்  கூறி, (அதன் மீ ) 
உ தியாக நிைலத்  நின்றார்கேளா, 
அவர்கள் பால் மலக்குகள் வந் , 
‘நீங்கள் பயப்படாதீர்கள்; கவைல ம் 
ெகாள்ள ேவண்டாம், உங்க க்கு 
வாக்களிக்கப்பட்ட சுவர்க்கத்ைதக் 
ெகாண்  மகிழ்ச்சி ெப ங்கள்’ (எனக் 
கூறியவா ) இறங்குவார்கள்” (அல் 
குர்ஆன் 41:30)
சுவனத் க்குள் ைழயவி க்கும் 

இைறவிசுவாசிக்கு ெசால்லப்ப ம் 
இந்த அழகிய நன்மாராயம் எம  
கா களி ம் ஒலிக்க ேவண் மாயின் 
எவ்ேவைளயி ம் ைதரியத்ைத 
இழக்காமால் வீணான கவைலகள், பயம் 
ேபான்றவற்ைற றம் தள்ளி வாழப்பழகிக் 
ெகாள்ள ேவண் ம், ேம ம் 
எவைர ம் எதைன ம் அல்லாஹ் க்கு 
இைணயாக்கி விடா , அவைனச் 
சார்ந்  வாழ்ந் , அவைன மட் ேம 
வணங்கி, அவ க்காகேவ நற்கிரிையகள் 
ெசய்  வாழ்வதைன உள்ளத் க்கு 
மகிழ்ச்சியானதாக ஆக்கிக் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
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ஒ  மனிதர் தான் வா ம் பிர ேத சத்தில் 
அல்ல  நாட்டில் தான் பா  காப்பாக 
வாழ டி யா  எனக் க   கின்ற சந்
தர்ப்பத்தில் ேவெறா  பிர ேத சத் திற்கு 
அல்ல  நாட் டிற்கு க லிடம் ேகா  வ  
வழக்கமாகும். ஒ வர் ஒ  நாட்டில் 
ெதாடர்ந்  இ ந்தால் அவ  ைடய 
உயி க்கு ஆபத்  இ க் கின்ற ேபா  
அவர் ேவெறா  நாட்டில் க லிடம் ேகாரி 
அங்ேக வாழ் கிறார். அந்த நாட்டில் அவ

 ைடய நிைலைய க த் திற்ெ காண்  
அவ க்கு க லிடம் வழங்கப்ப  கி ற . 
அவ  ைடய கு ம்பம் மற் ம் மைனவி, 
குழந்ைதகள் அைன வ ம் அவ  ைடய 
ெசாந்த நாட்டில் வாழ்ந்  ெகாண் டி க்
கி றார்கள். இவர்க க்கு ெசாந்த நாட்டில் 
வாழ்வ தற்கு எந்த வித மான உயி ரா பத் ம் 
கிைட யா . ஆனால் கு ம்பத் டன் 
ேசர்ந்  வாழ ேவண் ம் என்ப தற்காக 
தன  கு ம்பத் திற்கும் மைனவி குழந்
ைத க க்கும் ெசாந்த நாட்டில் உயி ரா
பத்  இ க் கின்ற  என்  ெபாய் ஒன்
றிைன கூறி அவர்க க்கும் க லிடம் 
ேகா  வ  ெதாடர்பாக பல க த் க்கள் 
எ  கின்றன. அவ்வா  க லிடம் ெபற் க் 
ெகாண்ட வர்கள் தன  ெசாந்த நாட் க்கு 
மீண் ம் தி ம்பி வர டி யா . காரணம் 
தன  நாட்டில் தனக்கு பா  காப் பில்ைல 
என்  ெசால்லி தான் க லிடம் ெபற் க் 
ெகாண் டி க்கும் ேபா  மீண் ம் தன  
நாட் க்கு அவர்கள் மீளத் தி ம்ப டி
யா . 
அவ்வா  எவ ரா வ  க லிடம் ெபற்ற 

பின்னர் தன  நாட் க்கு தி ம்  வார்
க ளாயின் அவர்கள் க லிடம் ெபற்ற 
அர சிடம் ெபாய் கூறி ய தாக க  தப்ப 
வார்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில் க லிடம் 
ெபற்ற வர்கள் தம  ெசாந்த நாட் க்கு 
ெசன்  வ  கி றார்கள் என்ப  க லிடம் 
ெகா த்த அர சாங்கம் அறி கின்ற சந்
தர்ப்பத்தில் அந்த க லிட அந்தஸ்த்ைத 
பறித் க் ெகாள்ள அந்த அர சாங்கத் திற்கு 
அதி காரம் உண் . அடிப்ப ைடயில் ஒவ்
ெவா  மனி த ம் தன  ெசாந்த நாட்டில் 
வாழ்வ தற்கும் தனக் கு ரிய உரி ைம கைளப் 
ெபற் க் ெகாள்வ தற்கும் உரி ைம ண் . 
தன  ெசாந்த நாட்டில் வாழ்வ  என்
ப  ஒ  அ  ளாக பார்க்கப்ப  கின்ற . 
இ ந்த ேபாதி ம் ஒ வர் தன  உரி ைம
கைள மற் ம் தனக்கான பா  காப்ைப 
ெசாந்த நாட்டில் ெபற் க் ெகாள்வ தற்கு 
இய லாமல் ேபாகின்ற ேபா  ெவெறா  
நாட்டில் தனக்கான க லிடம் ேகாரி தனக்
கான பா  காப்பான சூழைல ஏற்ப த்திக் 
ெகாள்ள டி ம்.
அடிப்ப ைடயில் ெசாந்த நாட்டில் 

தனக்கான பா  காப்ைப ெபற் க் ெகாள்
ளா த வர்கள் மட் ேம ேவெறா  நாட்டில் 
க லிடம் ெபற் க் ெகாள்ள டி ம். 
மாறாக தனக்கு உயி ரா பத்  இ க் கின்ற  
என்  ெபாய் ெசால்லி ஒ வர் ேவெறா  
நாட்டில் க லிடம் ேகார டி யா . ெபாய் 
ெசால்வதன் லம் க லிடம் ெபற் க் 
ெகாள்வ , அதன் ல மா க வரக் கூடிய 

பிரதி பலன்கைள அைடந்  ெகாள்வ  
என்ப  இஸ்லாத்தின் வைர ய ைறயின் 
அடிப்ப ைடயில் அங் கீ க ரிக்க டி யா . 
ஆனா ம் கண வ க்கு உயி ரா பத்  
இ க் கின்ற நிைலயில் அவர் ேவெறா  
நாட்டில் க லிடம் ெபற் றி க் கின்ற 
நிைலயில் மைன விக்கு உயி க்கு 
ஆபத்  இல்லாத நிைலயில் குறிப் பிட்ட 
ெசாந்த நாட் க்கு பிர யாணம் ெசய்வ
தற்கு தைட விதிக்கப்ப  மாக இ க் கின்ற 
சந்தர்ப்பத்தில் அவ சிய ேதைவ க தி 
ெசாந்த நாட் க்கு ெசல்வ  ெதாடர்பில் 
க லிடம் வழங் கிய அர சுக்கு தன  பிர
யாணம் ெதாடர்பில் அறி விக்க ேவண் டிய 
அவ சியம் கிைட யா . காரணம் அவ்வா  
க லிடம் வழங் கிய அர சிடம் தன  பிர
யாணம் ெதாடர்பில் தகவல் வழங் கினால் 
அந்த அரசு க லிட அந்தஸ்ைத பறிப்ப  
மட்  மில்லாமல் தன  கண வ னிடம் 

இ ந் ம் குழந்ைத க ளிடம் இ ந் ம் 
விலகி வி  வ தற்கும் அ  கார ண மாக 
அைமந்  வி ம்.
ஹன்பலி மத்ஹ பி னரின் க த்தின் 

அடிப்ப ைடயில் ஒ  ன்  ரி ைமப்ப
த்த ேவண் டிய நன்ைம ஒன் றிற்காக 

ெபாய் ெசால்வதில் தவ றில்ைல என்ற 
இந்த க த்தின் பிர காரம் கு ம்பத் டன் 
வாழ ேவண் ம் என்ப  ன்  ரி ைமப்
ப த்தப்பட்ட விடயம் என்பதன் அடிப்
ப ைடயில் தன  கண வ  ட ம் குழந்
ைத க  ட ம் ேசர்ந்  வாழ ேவண் ம் 
என்ப தற்காக ெபாய் ஒன் றிைன கூறி க
லிடம் ெபற டி ம் என க த டி ம். 
அேத ேநரம் இமாம் அந் நவவி (றஹ்) 
அவர்கள் இஸ்லாத்தின் அடிப்பைட அம்
சங்களில் ஒன்  தான் ெபாய் ேபசு வ  
மற் ம் ெபாய்யா லான ெசயற்பா  களில் 
ஈ  ப  வ  என்ப  தைட ெசய்யப்பட்
ள்ள . இ ந்த ேபாதி ம் சில நல்ல 

காரி யங்கள் இடம்ெப  வ தற்கு  
ெபாய் ெசால்வ  சில சந்தர்ப்பங்
களில் அ  ம திக்கப்ப  கி ற . அல் 
அத்கார் எ ம் இமா ம வர்களின் 
த்த கத்தில் ெபாய் ேபசு வ  அல்
ல  அதன் லம் பிர தி பல்ைன 
அைடந்  ெகாள்வ  என்ப  எவ்
வ ைக யி ம் ஏற்  ைட ய தல்ல. சில 
தவிர்க்க டி யாத விட யங்கைள 
ெபற் க் ெகாள்வ தற்கு ெபாய் 
ெசால்வைதத் தவிர ேவெறான் ம் 
வழி கிைட யா  என்ற நிர்ப்பந்த 
சூழல் ஏற்ப ம் ேபா  மாத் திரம் 
ெபாய் ெசால்ல டி ம். ஆனால் 
அதற் கு ரிய தவ்பாைவ அல்
லாஹ் விடம் ெபற் க்ெ காள்ள 
ேவண் ம். 
ஆகேவ இந்த க த் க்களின் 

அடிப்ப ைடயில் பார்க்கும் ேபா  

ன்  ரி ைமப்ப த்தப்பட்ட நன்ைம ஒன்
றிைன அைடந்  ெகாள்வ தற்கு ெபாய் 
ஒன் றிைன ெசால்வ  இய ம் என்ற 
விட யத் திைன அவ தா னிக்கலாம். இ ந்த 
ேபாதி ம் இ  சூழ்நிைலகளில் ெபாய் 
ெசால் கின்ற அவசியம் ேதான்  கின்ற . 
த லா வ தாக மைன விக்கும் குழந்ைத

க க்கும் ெசாந்த நாட்டில் உயி ரா பத்  
இல்லாத நிைலயில் (கண வ க்கு மாத்
திரம் உயி ரா பத்  இ க் கின்ற நிைலயில்) 
மைன விக்கும் குழந்ைத க க்கும் உயி ரா
பத்  இ க் கின்ற  என்  ெபாய் ஒன்
றிைன ெசால்லி கு ம்பத் தினர் அைன

வ க்கும் ேசர்த்  க லிடம் ெபற் க் 
ெகாண்டைம, இரண்டா வ தாக மைன
விக்கும் குழந்ைத க க்கும் க லிடம் 
ெபற்ற நாட் டி லி ந்  ெசாந்த நாட் டிற்கு 
ெசல்வ தற்கு பிர யாணத் தைட ேபாடப்
பட் டி க் கின்ற நிைலயில் ேவெறா  
நாட் டிற்கு ெசல்வ தாக ெபாய் ஒன் றிைன 
ெசால்லி தன  ெசாந்த நாட் டிற்கு ெசன்
றைம ேபான்ற இ  வித மான ெசயற்பா
கள் இத ள் அடங் கி ள்ளன.
இ ந்த ேபாதி ம் கு ம்பத்ைத 

சிைதக்கா  ஒன்  பட்ட தாக ெதாடர்ந் ம் 
பா  காப்பாக ைவத் தி ப்ப  கட்டா

ய மா ன தாகும். கணவன் இல்லாமல் 
மைன வி ம், குழந்ைத கைள இழந்  
கண வ ம் ெதாடர்ந் ம் பிரிந் தி ப்பைத 
இஸ்லாம் அங் கீ க ரிக்க வில்ைல. ஆகேவ 
கு ம்பத்ைத சிைதக்காமல் பா  காப்பாக 
ேப  கின்ற ேநாக்கில் மைன விக்கும் 
உயி ரா பத்  இ க் கின்ற  என்  ெபாய் 
ஒன் றிைன ெசால்லி மைன விக்கும் தன்
டன் க லிடம் ெபற் க் ெகாள்வைத 

ேம ள்ள ஆதா ரங்களின் அடிப்ப ைடயில் 
ஏற் க் ெகாள்ள டி ம்.
அவ்வா றி ந்த ேபாதி ம் கு ம்

பத் டன் ேசர்ந்  இ க்க ேவண் ம் 
என்ப தற்காக ெபாய் ஒன் றிைன ெசால்லி 
க லிடம் ெபற் க் ெகாள்வ தற்கு அ
மதி வழங்கப்பட்டா ம் மீண் ம் தன  
ெசாந்த நாட் க்கு இன் ம் ஒ  ெபாய்
யிைன ெசால்லி பிர யாணம் ெசய்வைத 
தவிர்ந்  ெகாள்வ  இங்கு ஏற்  ைட
ய தாகும். காரணம் மீண் ம் மீண் ம் 
ெபாய் ெசால்வைத இஸ்லாம் ஏற் க் 
ெகாள்ள வில்ைல.
இ ப் பி ம் தன  கண வ டன் 

மைன வி ம் குழந்ைத க ம் க லிடம் 
ெபற் க் ெகாண்டா ம் கண வ க்கு 
அர சாங்கத் தினால் க லிடம் ெபற் க் 
ெகாண்ட வர்க க்கு என்  ெகா க்கப்
ப ம் பயன்கைள ெபற் க் ெகாள்வ
தற்கு மைனவி மற் ம் குழந்ைத க க்கு 
அ  மதி கிைட யா . காரணம் கணவன் 
மாத் தி ரேம க லிடம் ெபற் க் ெகாள்
வ தற்கு தகு தி யா னவர். மட்  மல்லா  
ஏைன ய வர்கள் கு ம்பத்ைத சிைதக்கக் 
கூடா  என்பதற்கு தமக்கும் ெசாந்த 
நாட்டில் உயிராபத்  இ க்கின்ற  என்  
ெபாய் ஒன்றிைன ெசால்லித் தான் அந்த 
கலிடத்ைத ெபற் க் ெகாண்டார்கள். 
ஆகேவ தான் அத்தைகய பயன்கைள 

அவர்கள் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு 
தகுதி ைடயவர்களாக மாற மாட்டார்கள். 
ஆகேவ கணவ க்கு ெசாந்த 

நாட்டில் உயிராபத்  இ க்கின்ற  
என்பதனால் அவர் கலிடம் 
ெபற் க் ெகாண்டார். அேதேநரம் 
அவ டன் ேசர்ந்  கு ம்பமாக வாழ 
ேவண் ம் என்பதற்காக மைனவிக்கும் 
குழந்ைதக க்கும் ெசாந்த நாட்டில் 
உயிராபத்  உள்ள  என்  ெபாய் 
ஒன்றிைன (நிர்ப்பந்த நிைலயில்) 
கலிடம் ெபற் க் ெகாள்ள டி ம் 
எனைத ரிந்  ெகாள்ள டி ம்.
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வ க்கும் ேசர்த் கலிடம் ெபற் க்
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ஆண வத் டன் ெதாடர்ந்  
ெசயல்ப ம் அர சாங்கேம 
ஆபத்தான ைவர ஸாகும். ெமாட்  
ைவரஸ் தான் அத்தைன ேபர னர்த்த
த்திற்கும் காரணம் என ெகா ம்  
மாவட்ட ஐக் கிய மக்கள் சக்தி 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எஸ்.எம். 
மரிக்கார் ெதரி வித்தார். 
கடந்த திங்க ளன்  ஊடக சந்

திப்பில் க த்  ெதரி வித்த பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் எஸ்.எம்.மரிக்கார் 
ேம ம் குறிப் பி  ைகயில், 12,000 
க்கும் அதி க மான மக்கள் அர சாங்க 
(ெகாவிட்) ைவரஸால் இறந் ள்
ளனர்,  இ  ெகாேரானா ைவரைஸ 
விட ஆபத்தா ன . இந்த ைவரஸ் 
(ெகாவிட்) நாட் டிற்குள் ைழ
யாமல் நாட்ைட  மா  நாங்கள் 
அர சாங்கத் திடம் ேகட்ட ேபா , 
நாட்ைட ட ேவண் டிய அவ சியம் 
இல்ைல என்  அவர்கள் கூறினர்.
ைவரஸ் பர வாமல் பா  காக்க 
கக்  க வ சங்கள் இறக் கு மதி 

ெசய்யப்பட்ட னவா என்  ேகட்
ட ேபா , அ  ேதைவ யில்ைல 
என்  கூறினார்கள். த ப்  சிையக் 

ெகாண்  வ ம்படி ேகட்ட ேபா  
அைமச்சர் வாசு ேதவ நாண யக்கார 
அத்த ைகய ேதைவ ஒன்  இல்ைல 
என்  கூறினார். பாைனகள் 
ஆ  களில் வீசப்பட்டன.  இப்
ேபா  பாணி தயா ரித்த நப க்கும் 
ெகாேரானா ெதாற் றி ள்ள . 
அைதப் பற்றி நாங்கள் மகிழ்ச் சி
ய ைட ய வில்ைல. பின்னர் தம் மிக 
பானம் ெகாண்  வந்தார்கள். 
பின்னேர த ப் சி ெகாண்  
வரப்பட்ட . இன்  இந்த மக்க
க்கு த ப் சி ேவண்டாம் என்  

நாங்கள் ெசான்ன  ேபால் தான் 
ேபசு கி றார்கள்.
அர சாங்கத்தின் ைவரஸ் மிக ம் 

வ  வா ன , ெகால்லப்பட்ட வர்
களில் ெப ம்பாலாேனார் 60 வய
க்கு ேமற்பட்ட வர்கள். இன் ம் 
பல க்கு த ப் சி ேபாடப்ப ட
வில்ைல. அர சாங்கம் த ப்  சிைய 
சரி யான ேநரத்தில் ெகாண்  
வரா ததால் தான் அவர்க க்கு 
த ப் சி கிைடக்க வில்ைல. மக்க
க்கு ைவர ஸாக இ க்கும் இந்த 

அர சாங்கம் இதற்கான ெபா ப்ைப 

ஏற்க ேவண் ம்.
ெகாேரானா ைவரஸால் இறந்த

வர்களில் ெப ம்பாேலார் ன்றா
வ  அைல யி லி ந்ேத இறந்தனர். 
தல் அைல, மற் ம் இரண்டா

வ  அைல களின் ேபா  இ  
ேபான்ற சூழ் நி ைலைய ஏற்ப த்த
வில்ைல.
நாட்ைட  வ தற்கு சுகா தாரத் 
ைற அைழப்  வி த்த ேபா ,   
மக்கள் நா   வ ம் ெசன்  
இறப்ப தற்கு அ  ம திக்கப்பட்
டனர்.
விேஷட ம த் வ நி  ணர்

களின் க த் ப்படி நாட்ைட 
ட ேவண் ம் என்  எதிர்க்

கட் சி யா கிய நாங்கள் அைழப்  
வி த்ேதாம். ஆனால் அவ  ைடய 
மக்கள் ேராக மற் ம் ஆண
வத்தின் கார ண மாக யா ம் ெசால்
வைத அவர்கள் ேகட்க வில்ைல. 
அவர்கள் மக்களின் க த் க்கைளக் 
ேகட்ப தில்ைல யா ததால் அர சாங்கத்
திற்கு எதி ரான ைவர ஸாக ெசயல்ப

 கி றார்கள்.
உண்ைம யான டக்கம் பிறப்

பிக்கப்பட் டி ந்தால் இறப்  
எண்ணிக்ைகைய இைதவிட ம் 
குைறத்தி க்கலாம்.
ஆணவத் டன் ெதாடர்ந்  

ெசயல்ப ம் அரசாங்கம் ஒ  
ைவரஸாகும். இந்த அரசாங்கம் 
தான் டக்கத்ைத ம் 
தாமதப்ப த்திய .  ெமாட்  
ைவரஸ் தான் இதற்ெகல்லாம் 
காரணம் என்றார்.
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தற்ே பா  ஐக் கிய இராச்
சி யத்தில் வசிப்ப வ ம், 
ஒக்ஸ்ேபார்ட் பல்க ைலக்க ழ
கத்தில் பணி யாற் ம் ேபரா
சி ரியர் ஹம்ம  பரீஸ் 
மீரா சாஹிப் உயி ரி ய க்கான 
ேராயல் ச  கத்தின் (Royal 
Society of Biology) அங்கத்த
வ ராகத் ெதரி  ெசய்யப்பட்
ள்ளார். 
அறி வியல் ைறயில் அதி 

உயர் ெகௗர வ மாகக் க  தப்
ப ம் இவ் அங்கத்  வ மா
ன  ம த் வ விஞ்ஞானத் 
ைறக்கான அவ ர  மகத்தான 
பங்க ளிப் க்கைள ெகௗர
விக்கும் வைகயில் வழங்கப்
பட் ள்ள .
ேபரா சி ரியர் ஹம்ம  

பரீஸ் தன  பட்ட மற் ம் 
பட்ட பின் படிப்ைப ஐக் கிய 
இராச் சி யத்தின் ஒக்ஸ்ேபார்ட் 
பல்க ைலக்க ழ கத்தில் 
பயின்றார். 2006 ஆம் ஆண்  
அவர் இளம் விஞ்ஞா னிக்கான 
ஆண்  வி ைதப் ெபற் க் 
ெகாண்ட ேதா , பிரித்தா னியப் 
ேபாட் டி யா ளர்கள் குழா மி
லி ந்  தன  ஆய்  பற்றி 
ஐக் கிய இராச் சி யத்தின் பாரா

 மன்றத்தில் ன்ைவப்  
ஒன்ைறச் ெசய்ய ம் ெதரி  
ெசய்யப்பட்டார். 
ஒ  விஞ்ஞானி என்ற 

வைகயில் ேபரா சி ரியர் 
பரீஸ், ம த் வ விஞ்ஞானத் 
ைறக்கு அளப்ப ரிய பங்க ளிப்
 கைளச் ெசய் ள்ளார். மார்
பகப் ற் ேநாய், க  வளம், 
ைள நரம்  உயி ர ப் ற்
ேநாய், கு திப் ற் ேநாய் 

மற் ம் பார் கின்சன் 
ேநாய் ஆகி யன பற்
றிய அவ ர  ஆய் கள் 
அவற் ள் குறிப் பி டத்
தக்க ைவ யாகும்.

 (HIV, EIAV மற் ம் 
SIV ேபான்ற) ைவரஸ்
கைளப் பயன்ப த்தி, 
தவ றான மர ப க்கள் 
கார ண மாக ஏற்ப ம் 
ேநாய் அறி கு றி கைள 
இல்லா ம லாக் கு வ

தற்கான அல்ல  குைறப்ப
தற்கான ெசயற் றி றன் மிக்க 
மர ப க்கைள உ  வாக்கும் 
மர ப  சிகிச்ைச ைற ைம
கைள வடி வ ைமப்ப தற்கான 
ஆய்  கைள ேமற்ெ காண்  
வ  கிறார். 
அவ ர  அண்ைமய ெவற் றி க

ர மான பங்க ளிப்  யாெதனில், 
சி  வர்கள் மற் ம் இளம் 
வளர்ந்ேதார் ஆகி ேயாைரப் 
பாதிக்கும் நிணநீர்க் குழிய 
கு திப் ற்  ேநாய்க்கான 
(Lymphoblastic Leukaemia ) 
சிகிச்ைசயின் ேபா  பயன்ப
த்தப்ப ம் மர ப  சிகிச்ைச 

ம ந்ைத கண்  பிடித்த ைம
யாகும். ேம ம், தற்ே பா  
அவர் பார் கின்சன் ேநாய்க்கான 
இ  ேபான்ற ம ந்ெ தான்ைற 
உ  வாக்கும் யற் சி யி ம் 
விஞ்ஞா னிகள் கு  ெவான்
டன் இைணந்  ஈ  பட்
ள்ளார். அ  கிட் டிய எதிர்கா

லத்தில் சிகிச்ைச களின் ேபா  
பயன்ப த்தப்ப ம் என்  
எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .
ேம ம், தற்ே பா  உல க

ளா விய அளவில் ம த்  வ ம
ைன களில் பயன்ப த்தப்ப ம் 
ெபண்களின் மாதவிடாய் 
நி த்தத்தின் ஆரம்பம் 
பற்றி கண்டறிவதற்கான 
திைரயிடல் ைறைமைய 
வடிவைமத்தவ ம் அவேர.
ேபராசிரியர் ஹம்ம  

பரீஸ், மாத்தைள 
ஸாஹிராக் கல் ரியின் 
பைழய மாணவன் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .

(எச்.எம்.எம்.பர்ஸான்)
இலங்ைக இரா  வத்தில் 

இைள ஞர்கைள இைணத் க் 
ெகாள்வ தற்கான நட வ டிக்ைககள் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ  கின்
றன.
அந்த வைகயில், கிழக்கு மாகா

ணத்தில் பல இடங்களில் இதற்
கான ேவைலத் திட்டங்கள் ன்
ென க்கப்பட்  வ  கின்றன.
அதன்படி, இரா  வத்தில் 

இைணத் க் ெகாள்வ தற்கான 
ேநர் கப் பரீட்ைச, எதிர்வ ம் 
ஒக்ே டாபர் மாதம் 02ஆம் திகதி 
வைர வாைழச்ேசைன பிர ேதச 
ெசய ல கத்தில் நைட ெப ற ள்ள .
இதில், 18-26 வய க் குட்பட்ட 

அைனத்  இன இைள ஞர்க ம்  
இைணந்  ெகாள்ள டி ம்.

(ஏ.எல்.எம்.ஷினாஸ் )
ம  த ைன 65 மீட்டர் சுனாமி 

வீட் த் திட்டத்தில் எஞ் சி யி
க்கும் வீ  கைள ெபா த்த மான 

பய னா ளி க க்கு வழங் கு வ தற்கு 
நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட் ள்
ள  என ெபா  ஜன ெபர ன 
கட் சியின் கல் ைன ெதாகுதி 
அைமப்பாளர் றிஸ்லி ஸ்தபா 
ெதரி வித்தார்.
கடந்த 2004 ஆம் ஆண்  இடம்

ெபற்ற சுனாமி அனர்த்த ேபர ழி
வினால் ம  த ைன பிர ேத சத்தில் 
பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பங்க க்
ெகன ம  த ைன ேமட்  வட்
டப்ப கு தியில் அர சாங்கத் தினால் 

அைமக்கப்பட்ட 65 மீட்டர் 
சுனாமி வீட் த் திட்டத்தில் 
எஞ் சி யி க்கும் சுமார் 67 
வீ கள் பல வ ட கால மாக 
எவ க்கும் வழங்கப்ப டாமல் 
பாழ ைடந்  காணப்ப  கின்
றன. இந் நி ைலயில் இந்த 
வீட்டத் திட்டத்ைத கல் ைன 
ெதாகுதி அைமப்பாளர் றிஸ்லி 
ஸ்தபா கடந்த ஞாயி றன்  

ேநர டி யாகச் ெசன்  பார்ைவ
யிட்டார்.
பாதிக்கப்பட்ட பய னா ளி க
க்கு இந்த வீ  கைள விைரவில் 

வழங்க சம்பந்தப்பட்ட அைமச்
சர்கள் ஊடாக நட வ டிக்ைக 

எ க்கப்பட் ள்ள தாக இதன்
ேபா  ெதரி வித்தார். பாழ ைடந்
ள்ள வீ  களால் அ  கி ள்ள 
ெபா மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
ச க பிரச்சிைனகள் குறித் ம் 
ெபா மக்கள் இதன்ேபா  
சுட்டிக்காட்டினர்.

(ஏ.எல்.எம்.ஷினாஸ்)
ம  த ைன பிர ேத சத்ைதச் 

ேசர்ந்த சிேரஷ்ட ஊட க வி ய
லாளர் பி.எம்.எம்.ஏ. காதரின் 
தாயார் இஸ்மா ெலப்ைப  
ஆமினா உம்மா, (வய  84) அ
ரா த ரம் கஹ ட கஸ் தி கி லி யவில் 
கால மானார்.
நான்கு ஆண் பிள்ைளகள் 
ன்  ெபண் பிள்ைளகள் என 

ஏ  பிள்ைள களின் தாயான 
இவ க்கு பி.எம்.எம்.ஏ.காதர் 
இரண்டா வ  தல்வ ராவார்.
அ  ரா த ரம் கஹ ட கஸ் தி கி லி
யவில் வசித்  வந்த நிைலயில் 
சில நாட்க ளாக சுக வீ ன ற் றி ந்த 
நிைலயில் இவர்  கால மானார்.
அன்னா ர  ஜனாஸா கஹ

ட கஸ் தி கி லிய  வள  
ைமயவாடியில் நல்லடக்கம் 
ெசய்யப்பட்ட .

(வத்  காமம் நி பர்)
ஓய்  ெபற்ற பின் மீண் ம் 

ேசைவக்கு அைழக்கப்பட்  
கட்  கஸ்ே தாட்ைட ைவத் திய 
சாைலயில் ேசைவ ரிந்த ைவத்
தியர் ஒ வர் ெகாவிட் ெதாற்  
கரா ண மாக கடந்த வாரம் மர ண
ைடந் ள்ளார்.
தற்ே பா  நாட்டில் ஏற்பட்
ள்ள ெதாற்  அனர்த்தம் 

கார ண மாக ஓய்  ெபற்ற ைவத் தி
யர்க ள  ேசைவகள் ெபறப்பட்  
வ  வ  குறிப் பி டத்தக்க . 
அந்த அடிப்ப ைடயில் கண்டி 

மாவில்மட பிேத சத்ைதச் ேசர்ந்த 
டாக்டர் சஹிட் ரபாய்தீன் (வய  
62)  ைவத் திய ேசைவக்கு 
மீண் ம் நிய மிக்கப்பட் டி ந்த 
நிைலயில் அவர் ெகாவிட் 
பாதிப் க் குள்ளானார். ன்  
வாரங்க க்கு ன்னர் ேபரா
தைன ைவத் தியசாைலயில் அதி 
தீவிர சிகிச்ைசப் பிரிவில் அ
ம திக்கப்பட் டி ந்தார். ைவத் தி
யர்கள் க ம் யற்சி எ த் ம் 
நிைலைம ேமாச மாகி அவர் 
மரணித் ள்ளதாக ைவத்திய 
சாைல நிர்வாகம் ெதரிவித்த .

(எம். .எம்.ச ன்)
த்தளம் ஜனாஸா 

நலன் ரிச் சங்கத்தினால் 
ெகாள்வன  
ெசய்யப்பட் ள்ள, 
ஜனாஸாைவ எ த் ச் 
ெசல் ம் வாகனம் கடந்த 
திங்கட்கிழைம மாைல 
தல், தன  ேசைவைய 

ஆரம்பித் ள்ள .
இதற்கான 

அங்குரார்ப்பண நிகழ்  
த்தளம் பகா பள்ளிவாசலில் 
சங்கத்தின் உ ப்பினர்கள், 
த்தளம் ெபரியபள்ளிவாசல் 
பிரதித் தைலவர், த்தளம் 
பகா பள்ளிவாசல் தைலவர், 
ஜனாஸா நலன் ரி சங்க 
தைலவர் உட்பட உ ப்பினர்கள் 
ன்னிைலயில் ெகாவிட் 

19 சுகாதார வழி ைறகைள 
ேபணி எளிைமயான ைறயில் 
நைடெபற்ற .
இவ்வாகனத்ைதக் ெகாள்வன  

ெசய்வதற்கு உதவி ரிந்த 
ெபா  மக்கள் மற் ம் 
ெவளிநா களில் ெதாழில் ரி ம் 
மக்க க்கும், நிதி திரட் ம் 

பணியில் ஈ பட்டவர்க க்கும், 
பங்களிப் ச் ெசய்த 
கு வின க்கும் ஜனாஸா நலன் 
ரிச்சங்கத்தினர் நன்றிையத் 
ெதரிவித் ள்ளனர்.
இவ்வாகனம், த்தளம் நகர 

எல்ைலக்குள் ேசைவயில் 
ஈ ப ம் ேபா  இலவசமாக ம், 
ர இடங்க க்குச் ேசைவயில் 

ஈ ப ம்ேபா , கட்டணம் 
அறவிடப்பட் ம் ேசைவயில் 
ஈ ப த்தப்ப ம். இக்கட்டணம் 
வாகனப் பராமரிப்  மற் ம் 
தாபன ெசலவிற்காக ம் 
பயன்ப த்தப்ப ம் என ம் 
சுட்டிக்காட்டப்பட் ள்ள .

(வத்  காமம் நி பர்)  
கண்டி மாவட்டத்தில் சர்ச்

ைசயில் இ ந்த ஸ் ட்னிக் 
வீ, இரண்டாம் த ப் சி, 
பாத்த ம்பைறத் ெதாகு தியில் 
எதிர்வ ம் 23, 24, 25ஆம் 
திக தி களில் வழங்க நட வ
டிக்ைக எ க்கப்பட் ள்ள தாக 
பாத்த ம்பைற சுகா தார ைவத்
தி ய அ தி காரி காரி ய லாயம் 
அறி வித் ள்ள .
ஜூன் மாதம் 2ஆம் திகதி 

த ப் சி தலாம் ெசாட்ைட 
ெபற் க்  ெகாண்ட 70 வய
திற்கு ேமற்பட்ட வர்கள் உட்

பட சுமார் ஒ  இலட்சத்  20 
ஆயிரம் ேப க்கு  இ  வைர 
இரண்டாம் ெசாட்  த ப் சி 
வழங்கப்ப  வதில் இ  பறி 
நிைல காணப்ப  கின்ற . 
அர சாங்கம் மீண் ம் 

ஸ் ட் னிக்வீ த ப்  சி கைள 
ெபற் க்ெ காண்ட ைத ய த்  
ேமற்படி சர்ச்ைசயில் சிக் கி யி
ந்த பாத்த ம்பைற மற் ம் 
குண்ட சாைலப் பிர ேதச 
மக்க க்கு இரண்டாம் கட்ட 
த ப் சி வழங்கும் நட வ
டிக்ைக இன்  ஆரம்ப மா கி
ற . 

பாத்த ம்பைறத் ெதாகு
திையச் ேசர்ந்த வதி வி
டக்கா ரர்க க்கு இன்  
23ஆம் திகதி வத்ேத கம 
மகளிர் கல்  ரி யி ம், 24 
ஆம் திகதி பர ண கம மத்
திய கல்  ரி யி ம் 25ஆம் 
திகதி மட வைள மதீனா 
ேதசிய பாட சா ைல யி ம் 
காைல 8.30 தல் மாைல 
4.30 வைர த ப் சிகள் 
வழங்கப்பட ள்ளன. கிராம 
அ வலகர் பிரி  ரீதியாக 
ேநரம் ஒ க்கப்பட் ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

ெகாேரானா ஜனா ஸாக்கைள அடக்கம் ெசய்ய பரிந்
 ைரக்கப்பட் ள்ள கிண் ணியா வட்ட ம  ைமய வா

டிக்கு 10 இலட்சம் ெப  ம தி யான LED மின் கு மிழ்கள் 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் இம்ரான் மஹ பால் 
கிண் ணியா பிர ேதச சைப தவி சாளர் நிஹாரிடம் 
ைகய ளிக்கப்பட்டன. இம் மின் கு மிழ்கைள ெபயர் 
குறிப் பிட வி ம்பாத ன்  கு ம்பங்கள் பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் இம்ரான் மஹ ப் ஊடாக கடந்த 
வாரம் அன்பளிப்  ெசய்தைம குறிப்பிடத்தக்க .

(பா க் ஷிஹான்)
மைறந்த ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் 

காங் கிரஸ் தைலவர் ன்னாள் 
அைமச்சர் எம்.எச்.எம். அஷ்
ரபின் 21ஆவ  ஆண்  
நிைறைவ ன் னிட்  கல் ைன 
மாந கர சைப ஏற்பா  ெசய்த 
நிைன ேவந்தல் நிகழ்  கல்
ைன மாந கர ேமயர் சிேரஷ்ட 

சட்டத்த ரணி ஏ.எம். றக்கிப் 
தைல ைமயில் ேமயர் அ  வ
ல கத்தில் கடந்த ஞாயிற் க் கி
ழைம இடம்ெபற்ற .

இந் நி கழ் க்கு பிர தம ேபச்சா
ள ராக ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் காங்
கிரஸ் தவி சாளர் ஏ.எல். அப் ல் 
மஜீத் கலந்  ெகாண்  ஸ்ரீலங்கா 
ஸ்லிம் காங் கிரஸ் வர லா , 

கட்சி ஸ்தாபகர் அஷ்ரப் அர
சி யலில் ன்ென த்த சாத
ைனகள், இன்ைறய கால கட்
டத்தில் ஸ்லிம் அர சி யலின் 
ேபாக் குகள் ெதாடர்பில் உைர
யாற் றினார். இதைன ெதாடர்ந்  
கலந்  ெகாண்ட உல மாக்கள் 
மைறந்த அஷ்ரபின் நல்ல மல்

கைள ன்ைவத்  ஆ பிராத்
தைன ெசய்தனர்.
இந் நி கழ்வில் கல் ைன மாந

கர சைப உ ப் பி னர்க ளான எம்.
எஸ்.எம். நிஸார், வீ.எம். சிபான், 
சட்டத்த ரணி என்.எம். அஸாம், 
எம்.எஸ்.எஸ். உம ரலி, ஏ.ஆர்.
எம். அமீர், சைப ெசய லாளர் 
எம்.ஐ.எம். ஆரிப் உட்பட உல
மாக்கள், ஸ்லிம் காங் கிரஸ் 
பிர கர்கள், மாநகர சைப 
உத்திேயாகத்தர்கள் என பல ம் 
கலந்  ெகாண்டனர்.
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