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ப�ொதுத்தேரதேலுக்ொன
வொககுச்சீட்டுக்ளை
அச்சிடும்நடவடிகள்்ள்
உடன்ஆரம்பிக்ப�ட்டுள்
ைதேொ்அரசஅச்ச்கூட்டுத
தேொ�னஅச்ச்ர்ங்ொணி
்ல�னொபதேரிவிததேொர.

எதிரவரும்ப�ொதுத்தேர
தேலிலவொக்ளிப�தேற்ொ்
ஒரு்்ொடி்ே20இலட்சம்
வொககுசீட்டு்ளைஅச்சிட்டு
தேருமொறு்தேசிே்தேரதேல்ள்
ஆளைககுழு்்ொரி
யுள்ைது.

(எம்.ஆர.எம்.வஸீம்)
ப�ொது்�ொககுவரதது்சளவளே

எதிரவரும்திங்ட்கிழளமமுதேல
சொதேொரைநிளலளமககுப்ொண்டு
பசலல்�ொககுவரதது்சளவ
மு்ொளமததுவஅளமச்சு

ஜனநொே்ததுக்ொன
தேங்ள்்�ொரொட்டம்
பதேொடரும்என
ஜனொதி�திசட்டத
தேரணிஎம்.ஏ.சுமந்
திரன்பதேரிவிததேொர.
�ொரொளுமன்்றதளதே

்ளலததேவரததேமொனி,
ப�ொதுத்தேரதேலதி்
திளேசவொலுககுஉட்
�டுததும்மனுக்ள்
விசொரளைககுஎடுக
்ப�டொதுதேள்ளு�டி
பசயேப�ட்ட

(எம்.ஐ.அபதுலநஸொர)
இவவொண்டுஹஜ்ேொத

திளரளேஇந்்தேொ்னசிேொ
தேவிரக்வுள்ைதேொ்இந்
்தேொ்னசிேசமேவிவ்ொர
அளமச்சர�ச்ருலரொஸி
பதேரிவிததேொர.

இதுகுறிததேஅறிவிபள�
வி்சடஊட்விேலொைர
மொநொட்டின்்�ொதுசமே
விவ்ொரஅளமச்சரபவளி
யிட்டொர.
சவூதிஅதி்ொரி்ள்

உறுதிப�டுததேளல

வாக்குச் சீட்டுக்்கள் அச்சிடும்
பணி்கள் உடனடியா்க ஆரம்பம்

திங்கள் முதல் பபாது 
பபாக்குவரத்து வழமைக்கு

ஜனநாய்கத்துக்்கான
பபாராட்டம் பதாடரும்

இவவாண்டு ஹஜ் யாத்திமரமய
தவிரக்்க இநபதாபனசியா தீரைானம்

பவளிநாடு்களில் பணிபுரிபவாமர ப்கௌரவைா்க
நாட்டிற்கு அமழத்து வர நடவடிக்ம்க பவண்டும்
முன்னாள் இரனாஜனாங்க அமைச்சர் அலிஸனாஹிர் மைளலனா்னா க்கனாரிகம்க

ஏப். 21 தனாககுதல்

அர்ச அச்ச்க கூட்டததனாப்ம் அறிவிப்பு

அமைச்சர் ைஹிநத அைரவீர

 ஜ்னாதிபதி ்சட்டததரணி 
சுைநதிரன ்கருதது

(எம்.எஸ்.எம்.நூரதீன்)
உயிரததேஞொயிறுத

தேொககுதேலபதேொடர�ொ்
ள்துபசயேப�ட்டு
விைக்மறிேலில
ளவக்ப�ட்டுள்ை63

்�ளரயும்இம்மொதேம்
15ஆம்தி்திவளர
பதேொடரந்தும்விைக்ம
றிேலிலளவககுமொறு,
மட்டக்ைபபுநீதேவொன்
ஏ.சி.றிஸ்வொன்

ஐககிே்தேசிேக்ட்
சியின்்ட்டுப�ொட்டி
லுள்ைப்ொழும்புமொந்ர
சள�யின்்மேர�தேவியி
லிருந்து்ரொஷி்சனொநொ
ேக்ளவநீககிவிட்டு,பிரதி
்மேரொ்இருககும்எம்.
ரீ.எம்.இக�ொளல்மேர
�தேவியிலஅமரததுவது
பதேொடரபிலஆரொேப�ட்டு

வருவதேொ்பதேரிவிக்ப�
டுகின்்றது.
ஐககிே்தேசிேக்ட்

சியின்முககிேஸ்தேரொ்
இருந்தே்ரொஷி்சனொநொ
ேக்,சஜிதபி்ரமதேொஸ
தேளலளமயிலொனஐககிே
மக்ள்சகதிககுஆதேரவ
ளிதது

63 சநபத்க நபர்களினது
விளக்்கைறியல் நீடிப்பு

ப்காழும்பு ைாந்கர சமப பையரா்க
இக்பாமை நியமிக்கும் சாத்தியம்

P02

(எம்.ஆர.எம்.வஸீம்)
அரசொங்ம்பசயதே

பிளழளேநொட்டின்ப�ொரு
ைொதேொரததின்முதுப்லும்�ொ்
பசேற�டும்பவளிநொட்டு
பதேொழிலொைர்ள்மீதுசுமததி
தேபபிததுகப்ொள்ைொமல
அவர்ளைப்ௌரவமொ்
நொட்டிறகுஅளழததுவரநட

வடிகள்எடுக்்வண்டும்
எனமுன்னொள்இரொஜொங்
அளமச்சரஅலிஸொஹிர
பமௌலொனொபதேரிவிததேொர.
ப்ொ்ரொனொபதேொறறு்ொரை

மொ்நிரக்திேொனநிளலயில
மததிேகிழககுநொட்டில
இருந்துவந்தேவர்ளை
பவடிகுண்டு்ைொ் P02

P02 P02
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அடிப்பமட உரிமை மீறல் ைனு மீதான

ஆட்பசபங்கள் தாக்்கல் பசயய உத்தரவு

ஹிஜனாஸ் ஹிஸ்புல்லனாஹ்வின

(எம்.எப.எம்.�ஸீர)
�ேங்ரவொதே

தேடுபபுபிரிவினரொல
ள்துபசயேப�ட்ட
சி்ரஷடசட்டததேரணி
ஹிஜொஸ்ஹிஸ்புலலொ
சொரபில,உேரநீதி
மன்றிலதேொக்லபசய

ேப�ட்டுள்ைஅடிப
�ளடஉரிளமமீ்றல
மனுபதேொடரபில
ஆட்்ச�ங்ள்
இருபபின்அதேளன
ஒருவொரததுககுள்
முன்ளவககுமொறு
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P02 P02

விடிமெள்ளி ெனார இதழ்
மெள்ளிககிழமை்களில் 

நனா்டளனாவிய ரீதியில் அசசிடடு 
விநிகயனாகிக்கப்படுகிறது. 
அருகிலுள்ள பததிரிம்க 
மு்கெர்்களி்டம் மபற்றுக 

ம்கனாள்ளலனாம்

விடிமெள்ளி நனாளிதழ்
திங்கள் முதல் வியனாழன

ெமர E paper 
ெடிவில் 

மெளிெருகிறது.
ெனாசிக்க 

www.vidivelli.lk

சிறுவன் தாரிக்கிற்கு
நீதி கிடைக்்க வவண்டும்

ju;fh efupy; nghyp]hupdhy; jhf;fg;gl;l

r%f tiyj;jsq;fspy; Nfhupf;if tYf;fpwJ

murpay;thjpfs;> gpugyq;fSk; FunyOg;gpdu;

tprhuizfis Muk;gpj;jJ nghyp]; 

Kd;dhs; ,uh[hq;f mikr;ru; myp rh`pu; nksyhdh 

jhupf;fpd; ,y;yj;jpw;F nrd;wNghJ....

Kd;dhs; vk;.gp. ehype;j [ajp];] jhupf;fpd; 

,y;yj;jpw;F nrd;wNghJ...
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Ltpl;lupy; Kd;dhs; vk;.gp. ehky; Ltpl;lupy; fpupf;fl; tPuu; rq;ff;fhu

khtj;jfk gFjpapy; gilnaLj;Js;s ntl;Lf;fpspfs; njhlu;gpy; 

tlNky; MSeu; V.N[.vk;. K]k;kpy; Neupy; nrd;W Muha;e;jNghJ

அளுத்கம தர்கா ந்கரில் ்கடநத மம மாதம் 25 ஆம் 
தி்கதி ஊரடங்கு மேளையின்மபாது பபாலிசாரின் 
தாக்குதலுக்கு இலக்்காகி ்காயமளடநத 14 ேயதான, 
ஓடிஸம் குளைபாடுளடய சிறுேன் தாரிக் அ்கமதிற்கு 
நீதி கிளடக்்க மேண்டும் எனும் ம்காரிக்ள்க்கள் 
தற்மபாது ேலுப் பபை ஆரம்பிததுள்ைன. இதற்்கா்க சமூ்க 
ேளலததைங்்களில் #JusticeForThariq  எனும் 'மேஷபடக்' 
பிரபலமளடநதுள்ைதுடன் அரசியல்ோதி்கள், பிரபலங்்கள், 
மனித உரிளம ஆரேலர்கள் என பலரும் சிறுேன் தாரிக் 
அ்கமதிற்கு நீதி நிளலநாடடப்பட மேண்டும் எனும் 
ம்காரிக்ள்க்களை முன்ளேதது ேருகின்ைனர.

இமதமேளை முன்னாள் இராஜாங்்க அளமசசர அலி 

சாஹிர பமௌலானா மற்றும் ்களுததுளை மாேடட முன்னாள் 
பாராளுமன்ை உறுப்பினர டாக்டர நாளிநத ஜயதிஸஸ 
ஆகிமயார தர்கா ந்கருக்குச பசன்று பாதிக்்கப்படட 
சிறுேளனயும் அேனது குடும்பததினளரயும் சநதிதது 
நடநத விடயங்்களைக் ம்கடடறிநததுடன் இது பதாடரபில் 
மமலதி்க நடேடிக்ள்க்களை முன்பனடுப்பதா்கவும் 
உறுதியளிததுள்ைனர.

இதனிளடமய இநத சம்பேதளத ேன்ளமயா்கக் 
்கண்டிப்பதா்க பதரிவிததுள்ை முன்னாள் பாராளுமன்ை 
உறுப்பினர நாமல் ராஜபக் ஷ, இச சம்பேம் பதாடரபில் 
முழுளமயான விசாரளை்களுக்கு ஆதரேளிப்பதா்கவும் 
பதரிவிததுள்ைார.

இச சம்பேம் பதாடரபில் டுவிடடரில் ்கருதது 
பேளியிடடுள்ை பிரபல கிரிக்்கட வீரர குமார சங்்கக்்கார, 
“இது முற்றிலும் அருேருப்பான பசயல். இது குறிதது 
விசாரளை பசய்து குற்ைோளி்கள் மீது உடனடியா்க 
நடேடிக்ள்க எடுக்்க மேண்டும். இதுமபான்ை எநதபோரு 
பசயளலயும் அனுமதிக்்கமோ பபாறுததுக்ப்காள்ைமோ 
முடியாது” எனக் குறிப்பிடடுள்ைார. 

முஸலிம் ்கா ங்கிரஸ தளலேரும் முன்னாள் 
அளமசசருமான ரவூப் ேக்கீம், இதளன பபாலிசாரின் 
மிமலசசததனமான பசயல் எனக் ்கண்டிததுள்ைதுடன் 
இதுபற்றி விசாரளை நடததப்பட மேண்டும் என்றும் 
ம்காரிக்ள்க விடுததுள்ைார. P02
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01 ஆம் பக்கத் 
த�ொடர்ச்சி

அடிப்படை உரிடை...
உயர் நீதிமன்றம்  சட்ட மா 

அதிபருக்கும் பதில் பபாலிஸ் மா 
அதிபருக்கும் உத்தரவிட்டது.

உயிர்த்த ஞாயிறு ்தாக்கு்தலு்டன எந்த 
வகையிலும் ப்தா்டர்பில்்ா்த ்தனகனை 
கைது பசய்தகம, ்தடுப்புக் ைாவலில் 
கவததுள்ளகமயால் ்தனைது அடிப்பக்ட 
உரிகமைள மீ்றப்படடுள்ள்தாை 
உத்தரவிடுமாறு கைாரி  சட்டத்தரணி 
பைௌரி சஙைரி ்தவராசா ஊ்டாை 
்தாக்ைல் பசயயப்பட்ட இந்த மனு 
கேற்று நீதியரசர்ை்ளானை எல்.பி.டி. 
ப்தஹிப்தனிய, ப்ரீததி பதமன சுரகசனை  
மற்றும் ைாமினி அமரகசைர ஆகிகயார் 
முனனிக்யில் பரிசீ்கனைக்கு வந்த 
கபாக்த நீதியரசர்ைள இந்த உத்தரகவப் 
பி்றப்பித்தனைர்.

அதது்டன முனகவக்ைப்படும் 
ஆடகசபஙைளுக்கு 
மடடுப்படுத்தப்பட்ட  எதிர் 
ஆடகசபஙைக்ள அந்த திைதியிலிருநது 
ஒரு வாரததில் சமர்ப்பிக்ைவும் உயர் 
நீதிமன்றம் மனு்தாரர் ்தரப்புக்கும் 

உத்தரவிட்டது.
குற்்றப்பு்னைாயவுத திகைக்ை்ளததின 

பபாறுப்பிலுள்ள சட்டத்தரணி 
ஹிஜாகை சநதிப்ப்தற்கு 
உ்றவினைர்ைளுக்கு அனுமதி இதுவகர 
மறுக்ைப்படடுள்ள்தாைவும், அவருக்கு 
சட்டத்தரணிைளின கசகவகயப் 
பபறுவதும் ்தடுக்ைப்படடுள்ள்தாைவும், 
கைது பசயயப்படும் கபாதும் கைது 
பசயயப்படுகின்றகமக்ைானை ைாரைம் 
ப்தளிவுபடுத்தப்ப்டவில்க் எனைவும்  
சுடடிக்ைாடடி அவகர நீதிவான 
ஒருவர் முனனிக்யில் ஆஜர் பசயய 
உத்தரவிடுமாறும் கைாரி ்தாக்ைல் 
பசயயப்படடுள்ள குறித்த அடிப்பக்ட 
உரிகம மீ்றல் மனுவில், சட்ட மா 
அதிபர், பதில் பபாலிஸ் மா அதிபர் 
சந்தனை விக்ரமரதனை, குற்்றப்பு்னைாயவுத 
திகைக்ை்ளததின பணிப்பா்ளர் 
, பிர்தானை பபாலிஸ் பரிகசா்தைர்  
ைருைாதி்ை உளளிட்ட  06 கபர் இந்த 
மனுவின பிரதிவாதிை்ளாை பபயர் 
குறிப்பி்டப்படடுள்ளனைர்.

கேற்றுமுனதினைம் குறித்த மனு 
விசாரகைக்கு வந்த கபாது, சட்ட மா 
அதிபர் சார்பில் பிரதி பசாலிசிட்டர் 
பஜனைரால் பேரின புளக்ள, சிகரஷ்ட 
அரச சட்டவாதி அவநதி பபகரரா 
ஆகிகயார் ஆஜராகினைர். மனு்தாரர் 
சார்பில் ஜனைாதிபதி சட்டத்தரணி 
இக்ராம் பமாஹம்மட ஆஜரானைார்.

ஏப்ரல் மா்தம் 14 ஆம் திைதி 
குற்்றப்பு்னைாயவு திகைக்ை்ளததினைரால் 
கைது பசயயப்பட்ட சட்டத்தரணி 
ஹிஜாஸ் ஹிஸ்புல்்ாகவ 
உ்டனைடியாை நீதிமன்றததில் 
முனனிக்ப்படுததுமாறு கைாரி, 
அவரின உ்றவினைர்ை்ளால் ஏற்ைனைகவ  
இரண்டு ஆடபைாைர்வு மனுக்ைள  
கமன முக்றயீடடு நீதிமன்றததில் 
்தாக்ைல் பசயயப்படடுள்ள 
நிக்யிக்கய , உயர் நீதிமனறில் 
அடிப்பக்ட உரிகம மீ்றல் மனு ்தாக்ைல் 
பசயயப்படடுள்ளது.

ஜனநாயகத்துககான...
நிக்யில் அந்த மனுக்ைள ப்தா்டர்பில் 

பிர ்தானை வா்தஙைக்ள முனகவத்த ஜனைா தி
பதி சட்டத்த ரணி என்ற ரீதியில், தீர்ப்பின 
பினனைர் அவர் இ்தகனைத ப்தரி வித்தார்.

'மனுக்ைள ப்தா்டர்பில் முனகவக்
ைப்பட்ட அடிப்பக்ட ஆடகச பஙைக்ள  
நிரா ை ரிக்ைவும், மனுக்ைக்ள விசா ர
கைக்கு ஏற்ைாது ்தள ளு படி பசயயவும் 
உயர் நீதி மன்றம் தீர்மா னித துள்ளது. 

்தள ளு படி பசயயப்ப டு வ ்தற்ைானை ைார
ைஙைள உள ளிட்டகவ ப்தரி ய வில்க். 
விப ர மானை தீர்ப்பு கிக்டத்த பினனை கரகய 
ைார ைஙைள ப்தா்டர்பில் ஆரா ய்ாம். 
எது எப்ப டிகயா நீதி மன்றம் வழங கிய 
இந்த தீர்ப்கப ோம் ஏற்கினக்றாம். 
ஜனைோயைததுக்ைானை எஙைள கபாராட்டம் 
ப்தா்டரும்' எனை அவர் ப்தரிவித்தார்.

வெளிநாடுகளில்...
அகமசசர் ஒருவர் வர் ணித்தகம 

ப்தா்டர் பிலும் அவர் ைண்்ட கனைதக்த 
பவளி யிட டுள்ளார்.

இது ப்தா ்டர்பாை அவர் ப்தா்டர்நது 
ப்தரி விக்கையில், இ்ஙகையில் இருநது 
ை்டல் ை்டநது பல்்ா யிரக் ைைக்ைானை 
கமல்ை ளுக்கு அப்பால் பசனறு ்தாய 
ோட டிற்கும் ்தஙை ்ளது வீட டிற்கும் ்தனனை
் மற்்ற முக்றயில் பபாரு ்ளா ்தார பஙை
ளிப் பு ைக்ள வழங கு கின்ற பு்ம்பபயர் 
ப்தாழி ் ா ்ளர்ைள மதிக்ைப்ப ்ட கவண் டி
ய வர்ைள.  அவர்ைக்ள ோட டிற்கு அதிை 
அந நிய பச்ா வ ணிகய பபற் றுத்த ரு
கின்றனைர்.

இந நி க்யில், ்தற்கபாது எதிர்கோக்
கி யுள்ள இக்ைட்டானை சந்தர்ப்பததில் 
அவர்ைள ்தாயைம் வநது கசரு வ ்தற்கு 
அர சாஙைம் உ்தவ கவண்டும். மா்றாை 
அவர்ைக்ள பைாகரானைா ப்தாற் றுக்ைா
விைள எனறும் பவடி குண் டுைள எனறும் 
எஙைக்ள வநது அழிக்ைப் பார்க் கி ்றார்ைள 
எனறும் பசால் லு வ்தன ஊ்டாை அரசின 
ைா் ்தா ம ்த மானை ே்ட வ டிக்கையின 

பவளிப்பாட டிகனை மூடி மக்றக்ைப் 
பார்க் கி ்றார்ைள.

ோடடின முனகனைற்்றத துக்குக் ைார ை
மானை  பவளி ோடடு ப்தாழி ் ா ளிைள மீது 
அவ தூறு பசால்லி அவர்ைக்ள மலி னைப்ப
டுத து வக்த ஒரு கபாதும் ஏற் றுக்பைாள்ள 
முடி யாது. இது மிைவும் அோ ை ரி ை மானை 
பசய ் ாகும். அவர்ை ்ளது தியா ைஙை
க்ளயும் பஙை ளிப் புக்ை க்ளயும் ஒதுக்கி 
்தளளி விடடு அவர்ைக்ள ஒரு குற்்ற வா
ளிைள கபால் சித்த ரிப்பது அவர்ை க்ளயும் 
அவர்ை ்ளது உ்ற வு ை க்ளயும் அபைௌ ரவப் 
படுததும் பசயற்பா ்டாகும்.

அ்தனைால் பாதிக்ைப்பட டி ருக்கும் 
பவளி ோடடு ப்தாழி ் ா ்ளர்ைக்ள உரிய 
கேரததில் பைௌர வ மாை அகழதது வநது, 
பாது ைாதது பராமரிக்ை கவண்டியது 
இந்த அரசாஙைததின ்தக்யாய 
ை்டகமயாகும். அதது்டன அரசின 
பிரதிநிதிைள இவவா்றானை பிகழயானை 
பசாற்பிரகயாைஙைக்ள பிரகயாகிப்பக்த 
்தவிர்தது முனமாதிரியாை பசய்ாற்்ற 
கவண்டும் என்றார்.

திஙகள் முதல்...
தீர்மா னித துள்ளது. எதிர்வரும் சி் 

தினைஙைளில் பபாது மக்ைளின பசயற்பா
டுைள, பைாவிட19 ப்தாற்று நிக்கம 
மற்றும் சுைா ்தா ரத து க்ற யினைால் வழங
ைப்படும் ஆக்ா ச கனை ைக்ள ைருத திற்
பைாண்டு இந்த தீர்மா னைதக்த கமற்
பைாளவ ்தாை பய ணிைள கபாக் கு வ ரதது 
முைா கமத துவ அகமசசர் மஹிந்த 
அம ர வீர ப்தரி வித்தார்.

பபாது கபாக் கு வ ரதது கசகவகய 
பசயற்ப டுத து வது ப்தா்டர்பாை 
அகமசசு கைடகபார் கூ்டததில் ை்ந
து கர யா்டல் ஒனறு இ்டம்பபற்்றது. 
அகமசசர் மஹிந்த அம ர வீர ்தக ்
கமயில் இ்டம்பபற்்ற இக்ை ் ந து கர யா
்டலில் இ்ஙகை கபாக் கு வ ரதது சகப, 
க்தசிய கபாக் கு வ ரதது ஆகைக் குழு 
ஆகி ய வற்றின ்தக் வர்ைள மற்றும் 
பணிப்பா்ளர் சகப உறுப் பி னைர்ைள ை்ந
து பைாண் டி ருந்தனைர்.

இ்தனகபாது எதிர்வரும் திஙைட
கி ழகம மு்தல் புகை யி ர்தம் மற்றும் 
பய ணிைள பஸ் வண்டி உடப்ட பபாது 
கபாக் கு வ ரதது கசகவகய சா்தா ர ை
மாை கமற்பைாண்டு பசல்வ ்தற்கும் 
இ்தனகபாது எழும் பிரச சி கனைைள 
மற்றும் சவால்ை ளுக்கு எவவாறு முைம்

பைா டுப்பது கபான்ற வி்ட யஙைள ை்ந
து கர யா ்டப்பட டுள்ளனை.

இது ப்தா ்டர்பாை அகமசசர் மஹிந்த 
அம ர வீர ைருதது ப்தரி விக்கையில்,

பைாவிட 19 ப்தாற்று நிக்கம ைார
ை மாை ஆச னைஙைளின எண் ணிக்கை 
அ்ள வுக்கு மாத திரம் பய ணிைள கபாக்
கு வ ரதது பசயவது ைட்டா ய மாக்ைப்
பட டுள்ள்தால், ்தற்கபாது கசகவயில் 
இருக்கும் பஸ் வண் டிைள கபாது மா னை
்தாை இல்்ாமல் இருக்கும். அ்தனைால் 
்தற்கபாது இருக்கும் ்தனியார் மற்றும் 
இ்ஙகை கபாக் கு வ ரதது சகபக்கு 
பசாந்த மானை பஸ் வண் டி ைக்ள 
முழு கம யாை கசகவயில் ஈடு ப டுத
து வ து்டன, அ்தற்கு கம் தி ை மாை 
பா்ட சாக் கசகவ பஸ் வண் டிைள, 
சுற் று்ா மற்றும் வழி பாடடு பய ைங
ை ளுக்ைாை ஒதுக்ைப்பட டுள்ள பஸ் 
வண் டிைள மற்றும் பதிவு பசயவ ்தற்
ைாை  பட டி யலில் இருக்கும் அகனைதது 
பஸ் வண் டி ை க்ளயும் ்தற்ைா லி ை மாை 
பய ணிைள கபாக் கு வ ரததில் ஈடு ப டுத து
வ ்தற்கு தீர்மா னிக்ைப்பட்டது.

கமலும் குறித்த பஸ் வண் டி ைக்ள 
்தற்ைா லி ை மாை பதிவு பசயயும் ே்ட
வ டிக்கை ை்டந்த 3ஆம் திைதி மு்தல் 

ஆரம் பிக்ைப்ப டு கின்றது. பதிவு ே்ட
வ டிக்கைைள க்தசிய கபாக் கு வ ரதது 
ஆகைக் குழு அல்்து இ்ஙகை 
கபாக் கு வ ரதது சகப ஊ்டாை இ்டம்
பபறும். ்தற்கபாது இ்ஙகை கபாக் கு
வ ரதது சகபக்கு பசாந்த மானை 5ஆயி
ரததி 300 பஸ்ைளும் ்தனியார் பஸ்ைள 
23ஆயி ரமும் கபாக் கு வ ரததில் ஈடு பட
டு வ ரு கின்றனை. இகவ ்தற்கபாது கபாது
மா னை ்தாை இல்க். அ்தன ைார ை மாை 
பய ணிைள ஆச னைஙைள இல்்ாமல் பஸ்
ைளில் நின்ற நிக்யில் பசல்வ ்தற்கு 
ஆ்ளாக்ைப்ப டு கின்றார்ைள.

அத து்டன ோப்ளான றுக்கு புகை யி
ர ்தததில் ஒரு இ்டசததி 47 ஆயிரம் 
கபர்வகர பய ணிக் கின்றனைர். ஆனைால் 
புகையிர்தததில்  25ஆயிரததுக்கும் 
குக்றவாைகவ ஆசனைஙைக்ள 
இருக்கின்றனை. எதிர்ைா்ததில் 
ஆசனை எண்ணிக்கைக்ைகமய 
பயணிைக்ள ஏற்றிசபசல்் கவண்டி 
இருப்ப்தால், புகையிர்த பயை 
ே்டவடிக்கைைக்ள அததியாவசிய 
பயைஙைளுக்கு மாததிரம் வகரயக்ற 
பசயதுபைாளளுமாறு பபாது மக்ைக்ள 
கைடடுக்பைாளகினக்றன என்றார்.

63 சந்தக...
உத்த ர விட்டார். பவவகவறு மாவட

்டஙைளின சிக்ற ைளில் கவக்ைப்பட
டுள்ள இவர்ைளின வழக் குைள, மட்டக்
ை ்ளப்பு நீ்தவான நீதி மனறில், ை்டந்த 
திஙைட கிழகம  விசா ர கைக்கு எடுத
துக்ப ைாள்ளப்பட்டனை.

ோடடில் ஏற்பட டுள்ள பைாகரானைா 
கவரஸ் ைார ை மாை, சநக்தை ேபர்ைக்ள 
நீதி மன றுக்கு அகழதது வர மு டி யா்த 

ைார ைத்தால், நீதி ப தியின ஆக்ா ச
கனைக்ை கமய,  சிக்றசசாக் அதி ைா ரி
ைளின  ஏற்பாடடில்  ைாபைாளி மூ்ம் 
வழக் குைள விசா ர கைக்கு எடுத துக்
பைாள்ளப்பட்டனை. இ்தன கபாது  இம் 
மா்தம் 15ஆம் திைதி வகர சநக்தை ேபர்
ைக்ள ப்தா்டர்நதும் வி்ளக்ை ம றி யலில் 
கவக் கு மாறு, மட்டக்ை ்ளப்பு நீ்தவான 
ஏ.சி.றிஸ்வான உத்த ர விட்டார்.

இவொண்டு ஹஜ்...
வழங கு வ ்தற்குத ்தவ றி யுள்ள்தால் 

2020 ஆம் ஆண் டுக்ைானை ஹஜ் யாத தி
கரகய இரததுச பசயவ ்தற்கு இநக ்தா
கனை சிய அர சாஙைம் தீர்மா னித துள்ளது. 
மிைவும் தீர்க்ை மாை ஆராயந்த்தன 
பினனைர், குறிப்பாை சுைா ்தார ரீதி யானை 
ைவ க்ைள ப்தா்டர்பில் ஆராயந்த்தன 
பினனைகர இத தீர்மானைம் எடுக்ைப்பட்ட
்தாை அகமசசர் வி்ளக் கினைார்.

உ்ை அ்ள வி ் ானை ப்தாற் றுகோய 
சமய வழி பாடடின சமூை அம்சஙைக்ள 

பாதித துள்ளது, அ்த னைால்்தான அகமசசு 
ஆரம்பத தி க்கய 2020 ஹஜ் பேருக்
ைடி குழு பவான றிகனை உரு வாக் கி யது. 
எனினும், ஹஜ் ை்ட கமைள அடுத்த 
வரு்டம் இ்டம்பபறும் எனை எதிர்பார்ப்
ப ்தா ைவும் பசருல் ப்தரி வித்தார்.

இநக ்தா கனை சி யா வுக்கு இவவ ரு்ட 
ஹஜ் கைாட்டா அதி கூடிய எண் ணிக்
கை யானை 221,000 கபாராகும் எனபது 
குறிப் பி ்டத்தக்ைது.

இ்த னி க்டகய, பைாகரானைா கவரஸ் 

ப்தாற்று ைார ை மாை இவவ ரு்டம் 
்தனைது ோடடு மக்ைள ஹஜ் ை்ட கமக்குச 
பசல்் மாட்டார்ைள எனை ை்டந்த மா்தம் 
சிஙைப்பூர் அறி வித தி ருந்தது.

ை்டந்த வரு்டம் புனி்த மக்ைாவில் 
ஹஜ் ை்ட கம யிகனை நிக்ற கவற் றி
கயாரின எண் ணிக்கை 2,371,675 ஆகும் 
எனை உத தி கயா ை பூர்வ புள ளி வி ப ரஙைள 
ப்தரி விக் கின்றனை.

ொககுச்...
எனினும் பபாதுதக்தர்்தல் ப்தா்டர்

பானை  வழக்கு விசா ரகை நீதி மனறில்  
பரி சீ ்  கனைக்கு இருந்த்தால்  வாக் குச
சீட டுக்ைக்ள அச சிடும் ே்ட வ டிக்கை 
ஆரம் பிக்ைப்ப ்ட வில்க்.  பபாதுத

க்தர்்தக் ே்டத்த முடியும் எனை   நீதி
மன்றம் தீர்ப்ப ளித துள்ள்தால் வாக் குச
சீட டுக்ைக்ள அச சிடும் ே்டவடிக்கை 
ஆரம்பிக்ைப்படடுள்ள்தாை அசசைர்  
ைஙைாணி ைல்பனைா  ப்தரிவித்தார்.

வகாழும்பு...
வரும் நிக் யி க்கய இவவா ்றா னை

ப்தாரு தீர்மா னை பமானக்ற ைடசி மட
்டததில் கமற்ப ைாள்ள ே்ட வ டிக்கை 
எடுக்ைப்பட டு வ ரு வ ்தாை ப்தரி ய வ ரு கி
்றது.

 ஐக் கிய க்தசியக் ைடசி சார்பில் 
பைாழும்பு மாோ ைர சகபயில் அஙைம் 

வகிக்கும் உறுப் பி னைர்ைக்ள ைட சியின 
்தக் கம ய ை மானை சிறி பைாத்தா
வுக்கு அகழதது கபசசு ே்டத்தப்பட
்டது. ஆனைால், பைாழும்பு மாோ ைர 
கமயர் கராஷி கசனைா ோ யக்ை இதில் 
ை்நதுபைாண்டிருக்ைவில்க். 
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01 ஆம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி
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01 ஆம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி

01 ஆம் பக்கத் த�ொடர்ச்சி
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இச் சம்பவத்தை கண்டிததுள்ள 
முன்னாள பிரதிய்ைச்சர் கலனாநிதி 
ஹர்்ஷ டி சிலவனா, ப்பனாலிசனாரின 
இவவனாறனா் மிலலச்சததை்ைனா் 
பசயலகள பதைனாடர்்நலதைர்ச்சியனாக 
இடமப்பற்று வருகினற்ை 
கவ்லக்குரியது எ்வும 
சுட்டிக்கனாட்டியுள்ளனார்.

இதைற்கி்டயில இச் சம்பவம 
பதைனாடர்பில ்பனாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின 
தை்ந்தை ஏ.எச்.எம. வஸீர் பசயதை 
மு்றப்பனாட்டிற்கிணஙக, களுதது்ற 
சிலரஷட ப்பனாலிஸ் அதிகனாரி 
கனாரியனாலயததி்னால விசனார்ணகள 
ஆரமபிக்கப்பட்டுள்ள். சிறுவன 
ப்பனாலிஸனாரி்னால தைனாக்கப்பட்டது 
ைனாததிரைனறி அது பதைனாடர்்பனா் 
மு்றப்பனாட்்ட ப்பனாறுபல்பற்கவும 
ப்பனாலிசனார் ைறுபபுத பதைரிவிததை்ை, 
அச்சுறுததிய்ை ஆகிய் 
பதைனாடர்பிலும விசனார்ணகள 
முனப்டுக்கப்படுவதைனாக பதைரிய 
வருகிறது.

லைலும சட்ட ்வததிய அதிகனாரி 
சிறுவன தைனாரிக் விடயததில இ்வனாதை 
ரீதியனாக பதைரிவிததை கருததுக்களும 
விைர்ச்த்தைத லதைனாற்றுவிததுள்ள்.

இலதைலவ்்ள இச் சம்பவம பதைனாடர்பில 
குரபலழுபபி வரும முன்னாள 
இரனாஜனாஙக அ்ைச்சர் அலிசனாஹிர் 
பைௌலனா்னா, நட்நதை விடயஙகள 
பதைனாடர்்பனா் முழு வி்பரத்தையும 
அறிக்்கயனாக பவளியிட்டுள்ளனார். 
அதைன வி்பரம வருைனாறு: 

 அளுதகை , தைர்கனா நகர் ்பகுதி்யச் 
லசர்்நதை 14 வயதைனா் வில்ஷட 
லதை்வயு்டய இ்்ளஞன தைனாரிக் 
அஹைட் கட்நதை ைனாதைம 25 ம திகதி 
வீட்்ட விட்டு பவளிலயறி வீதிக்கு 
வ்நதைலவ்்ள ப்பனாலிஸனாரி்னால மிகவும 

பகனாடூரைனாகத தைனாக்கப்பட்டனார். இதை்் 
சம்பவ இடததிலிரு்நது ப்பறப்பட்ட 
இரண்டு கண்கனாணிபபுக் கைரனா 
கனாபணனாளிகள உறுதிப்படுததுகினற். 
இ்நதைச் சம்பவைனா்து அளுதகை 
்பகுதியில அதிர்வ்லக்்ள 
ஏற்்படுததியிருக்கிறது.

தைனாரிக் அஹைட் தை்து 4 வயது 
பதைனாடக்கம மூ்்ள வ்ளர்ச்சி 
கு்ற்பனாட்டு லநனாயி்னால 
்பனாதிக்கப்பட்டிரு்நதைதைனாக ்வததிய 
அறிக்்ககள கூறுகினற். 14 
வயதி்் அ்ட்நதிரு்நதைனாலும 6 
வயது குழ்ந்தைக்குரிய உடலியல 
தைன்ைக்்ளலய அவர் பகனாண்டிரு்நதைனார் 
எ்  அறியப்படுகிறது.

கட்நதை 25 ம திகதி ஊரடஙகு 
லவ்்ள,துவிச்சக்கர வண்டியில 
சுற்றிததிரி்நதை தைனாரிக், தைர்கனா நகரின 
அம்பகஹ ச்நதி்ய அ்ட்நதை லவ்்ள 
,அஙகு கனாவலரணில கட்ையிலிரு்நதை 
ப்பனாலிஸனார் தைடுததுநிறுததி்ர். 
வில்ஷட லதை்வயு்டய இ்்ளஞரனாக 
இரு்நதை்ையனாலும, சடுதியனாகப 
ல்பசக் கூடிய திறனிலலனாதைவரனாக 
இரு்நதை்ையனாலும  ப்பனாலிஸனாரின  
லகளவிகளுக்கு அவரனால உடன 
்பதிலளிக்க முடியவில்ல. 

இதை்னால ஆததிரமுற்ற ப்பனாலிஸனார், 
துவிச்சக்கர வண்டி்ய தைளளி அவ்ர 
வீழ்ததி்ர் .லகட்ட லகளவிகளுக்கு 
்பதிலளிக்கத தைவறிய்ையனால , சம்பவ 
இடததிலிரு்நதை ஒருவர், இவரது 
ப்பயர் தைனாரிக் அஹைட் , இவர் ஒரு 
வில்ஷட லதை்வயு்டய இ்்ளஞர் 
எனறு கூறியதும (அவர் ஒரு முஸ்லிம 
என்ப்தை பதைரி்நதுபகனாண்டதும) 
மிகவும கடு்ையனாகவும, 
ஈவிரக்கமிலலனாதை வ்கயிலும 
அவ்ரத  தைனாக்க ஆரமபிததை்ர்.   

அஙகு கட்ையிலிரு்நதை 6 ப்பனாலிஸனார் 
ைற்றும வீதியில முச்சக்கர வண்டியில 
்பயணிததை 2 சிவிலியனகள  எ் சுைனார் 
8 ல்பர்ளவில தைனாரிக்்க சரைனாரியனாகத 
தைனாக்கி்ர். ்ககள இரண்்டயும 
பினபுறைனாகப பி்ணதது  முகம, 
்ககள, கனாலகள, முதுகு எ் உடமபின 
்பல ்பகுதிக்்ளயும பகனாடூரைனாகத 
தைனாக்கி்ர். இத  தைனாக்குதைலனால தை்லயில 
ஒரு பவட்டுக்கனாயம உட்்பட உடமபின 
்பல ்பகுதிகளிலும ்பல கனாயஙகள 
கனாணப்பட்ட். 

தைகவல கி்டதது சம்பவ இடததுக்கு 
வி்ர்நதை தை்ந்தை, ்ககனாலகள 
பி்ணக்கப்பட்ட நி்லயிலும, 
உடல முழுக்கக் கனாயஙகளுடனும 
துடிததுக்பகனாண்டிரு்நதை தை்து ைக்்க் 
கண்டதும கதைறியழுதைனார். தை்து ைகன 
14 வயதி்் அ்ட்நதிரு்நதைனாலும 
சிறு குழ்ந்தைக்குரிய ை் நி்லயில 
இரு்நதைதைனால தை்து ைக்் ஒரு பூ்வப 
ல்பனாலலவ ்பனாதுகனாதது வ்நதிரு்நதைனார். 
ைக்து நி்ல்யக் கண்டதும 
அவரது ை்து சுக்குநூறனாகியது. 
தை்து ைகன மூ்்ள வ்ளர்ச்சி குனறிய 
ஒருவர் அவ்ர விடுவியுஙகள எனறு 
ப்பனாலிஸனாரிடம   ைனறனாடி்னார். 

இ்தை ப்பரிது்படுததைக்கூடனாது எனற 
அச்சுறுததைல  எச்சரிக்்கயுடன 
தைனாரிக்்க அவ்து தை்ந்தையிடம 
ப்பனாலிஸனார்  ஒப்ப்டததை்ர். 
இ்நதை அச்சுறுததைல கனாரணைனாக 
சிகிச்்சக்கனாக ்வததியசனா்லக்கும  
அவர் பகனாண்டுபசலலவில்ல. 
இதை்னால தைனாரிக் மிகவும லைனாசைனாக 
்பனாதிப்ப்ட்நதைனார். 

பதைரி்நதைவர்களின அழுததைம 
கனாரணைனாக தைனாரிக்கின தை்ந்தை  
ப்பனாலிஸ்  நி்லயததில மு்றப்பனாடு 
பசயயச் பசனறனார். ''ை்நலம 
குனறிய இ்்ளஞ்் பவளிலய 
நடைனாட விட்டது உஙக்ளது தைவறு...'' 
எனறு குற்றம சுைததி அவ்ரத 
திருபபியனுபபி்ர். அபபிரலதைசததுக்குப 
ப்பனாறுப்பனா்  உதைவிப ப்பனாலிஸ்  
அததியட்சகர் அலுவலகததிலும 
மு்றப்பனாடு பசயயப்பட்டது. ஆ்னால 
அஙகும இது பதைனாடர்்பனாக எ்நதை 
நடவடிக்்ககளும எடுக்கப்படவில்ல. 

பின்ர், நலன விருமபிகளின 
உதைவியுடன களுதது்ற ைனாவட்ட 
பிரதிப ப்பனாலிஸ்  ைனாஅதி்பர் 
அலுவலகததில  பசயயப்பட  
மு்றப்பனாட்டி்்யடுதது இ்்ளஞனின 
ைருததுவ ்பரிலசனாதை்்களின பின்ர் 
அதைற்லகற்றவனாறு நடவடிக்்க 
எடுக்கப்படும  எ் பதைரிவிக்கப்பட்டது. 

பின்ர் தைனாரிக், அவரது தை்ந்தை 
ைற்றும பிறிபதைனாரு ப்பனாலிஸ் 
உததிலயனாகததைருடன நீதிதது்ற 
ைருததுவ அதிகனாரியிடம (JMO 
) ைருததுவ ்பரிலசனாதை்்க்கனாக 
அனுபபி்வக்கப்பட்டனார். அஙகு 
தைனாரிக்்க ்பரிலசனாதிததை JMO,   ப்பனாலிஸ் 
உததிலயனாகததைரிடம ''அஙபகனா்டக்கு 
அனுப்பலவண்டியவ்் இஙலக ஏன 
பகனாண்டு வ்நதீர்கள...? இவர்க்்ள 
(முஸ்லீம) ல்பனானறவர்க்ளனாலதைனான 
நனாம அ்்வரும இனறு முகக் கவசம 
அணியலவண்டி  வ்நதிருக்கிறது...
இவர்க்்ளததைனான முதைலில தைண்டிக்க 

லவண்டும...!'' எனறு இ்ததுலவச 
வனார்த்தைக்ளனால திட்டி்னார். 

பின்ர் அ்நதை JMO , சிறுவன 
தைனாரிக் பதைனாடர்ச்சியனாக ைரு்நதுகள 
உட்பகனாளகிறனா்னா இல்லயனா எனறு 
அவர்களிடம  விசனாரிக்கனாைலலலய  
, ''சில வனாரஙக்ளனாக ைரு்நது 
உட்பகனாள்ளனாதை கனாரணததி்னால 
சிகிச்்சக்கனாக அஙபகனா்ட ை்நல 
்வததியசனா்லயில அனுைதிக்குைனாறு...'' 
தைனனிச்்சயனாக அறிக்்கயளிததைனார்.

அதிர்ஷடவசைனாக தைனாரிக்கிற்கு 
்பல வருடஙக்ளனாக ைருததுவ 
சிகிச்்சயளிக்கும ை்நல ைருததுவர் 
அஙகு கட்ையிலிரு்நதைனார். தைனாரிக் 
பதைனாடர்ச்சியனாக ைரு்நதுக்்ள 
உ்பலயனாகிப்பவர் எனறு 
அவருக்கு பதைரியுைனாதைலனால 
, வழக்கைனா்  ைரு்நதுக்்ள 
உட்பகனாளளுைனாறு அறிவுறுததி 
வீட்டுக்கு அனுபபி்வததைனார்.  
இ்நதைச் சம்பவததி்் ப்பனாலிஸனார் 
இயனற்ளவு மூடிை்றக்க முயனறனாலும, 
கண்கனாணிபபுக் கைரனா கனாபணனாளிகள 
மூலைனாக உண்்ைத தைன்ை 
பவளிப்படுததைப்பட்டது.

 அண்்ைக் கனாலைனாக ப்பனாலிஸனாரின 
மிலலச்சததை்ைனா் நடவடிக்்கக்்ள 
அவதைனானிக்க முடிகிறது. ஊரடஙகு 
அமுலில  இரு்நதைல்பனாது மீறியவர்க்்ள 
ப்பனாலிஸனார்  பகனாடூரைனாகத தைனாக்கிய 
சம்பவஙகள ்பலவற்றி்்யும 
நனாம அறிகிலறனாம. இவவனாறு இ்ம, 
ைதைம எனற லவறு்பனாடுகளி்் 
அடிப்ப்டயனாக ்வதது 
அநியனாயமி்ழக்கப்பட்ட , நீதி  
ைறுக்கப்பட்ட  ்பலலனாயிரக்கணக்கனா் 
அப்பனாவி ைக்கள இருக்கிறனார்கள.  
இ்வனாதை விசக் கருததுக்க்்ள 
வி்தைக்கும இவவனாறனா் JMO 
ல்பனானறவர்களின அநனாகரிக 
பசயற்்பனாடுகள பவளிச்சததுக்கு 
பகனாண்டுவரப்படலவண்டும எ் அலி 
ஸனாஹிர் பைௌலனா்னா பதைரிவிததைனார்.

சிறுவன் தாரிக்கிற்கு... 01 ஆம் பக்கத் 

த�ொடர்ச்சி



தயாரிப்பு: எம்.ஐ.அப்துல் நஸார்

ஈரானில் 14 வயது யுவ தி
யயா ருவர் அவ ரது தந்த
யி னா லேலய ய�ால்ேப்பட்
டுள்ார். சமூ� வ்ேத் 
தேங�ளில் இது யதாடர்பில் 
�டு ்ை யான விைர்ச னங�ள 
முன்வக�ப்பட்டு வரும் 
நி்ேயில் 'ய�் ரவக 
ய�ா்ே' எனத் யதரி விக
�ப்படும் இக ய�ா்ே 
யதாடர்பில் �டு ்ை யா� 
சட்டத்்த வி்ரநது அமுல்
்ப டுத் து ைாறு ஈரான ஜனா தி
்பதி ஹஸன ரூஹானி தனது 
அ்ைசச ர ்வ யிடம் லவண்
டுல�ாள விடுத் துள்ார்.

ஈரானின தீர்ைா ன யை
டுககும் ்பல்லவறு அ்ைப புக
� ளினால் ்பே ஆண் டு � ் ா� 
ந்ட மு ்ைப்ப டுத்தப்ப டா தி
ருநத சம்்பநதப்பட்ட சட்ட மூ
ேங�்் வி்ர வா� அமு
லுககுக ய�ாண் டு வ ரு ைாறு 

�டநத புதன கி ழ்ை ரூஹானி 
்பணிப பு்ர விடுத் தி ருநதார்.

இது தவிர, ை�ளிர் ைற்றும் 
குடும்்ப விவ �ா ரத் திற்�ான 
ஈரானின ய்பண் உ்ப ஜனா
தி ்பதி ைசூ மியா எப தி�ார் 
இக ய�ா்ே யதாடர்பில் 
விசா ர ்ை �்் லைற்ய �ாள
ளு ைாறு விலசட �ட்ட ் ்
யயான்ைப பிைப பிககும் 
அறி வித்த்ே யவளி யிட்ட 
அலத லவ்், சம்்பநதப்பட்ட 
சட்ட மூேங�்் துரி தப்ப
டுத் து ைாறும் முன னு ரி்ை 
வழங கு ைாறும் அ்ைச
ச ர ்வ்யக ல�ட் டுக
ய�ாண்டார்.

த்ே ந�ர் யதஹரா னுககு 
வட லைற்ல� சுைார் 320 
கிலோ மீற்ைர் (198 ்ைல்) 
யதா்ேவில் அ்ைந துள் 
டலேஷ் ந�ரில் �டநத வாரம் 
யரா்ைனா அஷ்ரபி ய�ால்
ேப்பட்ட்தத் யதாடர்நது 
நாடு முழு வ திலும் சமூ� 
வ்ேத்த ் ங� ளிலும் �டு ்ை
யான விைர்ச னங�ள முன
்வக�ப்பட்டன.

யரா்ைனா அஷ்ரபி தூக
�த் தி லி ருநத ல்பாது அவ ரது 
தந்த யான யரஸா அஷ்ர பி
யினால் வயல் லவ்ேககுப 
்பயன்ப டுத்தப்படும் அரி வா
ளினால் யவட்டிக ய�ால்ேப
்பட்ட தா�த் யதரி விக�ப்ப டு
கினைது. 

தற்ல ்பாது தந்த தடுபபுக 
�ாவலில் ்வக�ப்பட்

டுள்ார்.
டலேஷ் ந�ரில் 34 வய

தான ்பாஹாைன �வாரி எனை 
ஆண் நண்்ப ருடன வீட்்ட 
விட்டு ஓடி யதால் யரா்ை
னாவின தந்த மி�வும் ஆத்
தி ர ை ்டந தி ருநதார்.  

வீட்்ட விட்டு ஓடி ஐநது 
நாட்�ளின பினனர் அவர்�ள 
இரு வரும் அதி �ா ரி � ளினால் 
�ண் டு பி டிக�ப்பட்டனர். 

அதனல ்பாது தனது தந
்தயின வன மு்ைச யசயற்
்பா டு�ள யதாடர்பில் அசச ை
்ட வ தா� யரஸா அஷ்ரபி 
ய்பாலி ஸா ரிடம் கூறி ய தா
�வும் யதரி விக�ப்ப டு கினைது.

சம்்பவம் யதாடர்பில் 
ரூஹானி தனது �வ ்ே
யி்ன யவளி யிட் டுள்ார். 

�டநத புதன கி ழ்ை ்பல்
லவறு ஊட� நிறு வ னங�ள 
குறித்த யசய் திககு அதி� 
முக கி யத் துவம் வழங கி யி ருந
த லதாடு Romina Ashrafi எனை 
லஹஷ் லடககின கீழ் �டு ்ை
யான விைர்ச னங�ளும் முன
்வக�ப்பட்டன.

ஈரா்னப ய்பாறுத்த வ்ர 
ய�ௌரவக ய�ா்ே�ள 
யதாடர்பில் யசாற்்ப அ் வான 
தர வு � ்்லய ய்பற் றுகய �ாள
்க கூ டி ய தா� உள்து. 

உளளூர் ஊட �ங�ள அவ்
வபல ்பாது அத்த ்�ய சம்்ப
வங�்் அறிக்� யிட்டு 
வரு கினைன.

சட்டத்தின கீழ், 13 வயதின 

பினனர் ய்பண்�ள திரு ைை 
்பநதத்தில் இ்ைந து ய�ாள் 
முடியும். எனினும் ஈரானில் 
ய்பண்�ளின சரா சரி திரு ைை 
வய யதல்்ே 23 ஆகும்.

வ்ர்நத ய்பண்�ள ைற்றும் 
யுவ தி�ள எத்த ்னல்பர் அவர்
� ் து யசயற்்பா டு � ளுக�ா�, 
்ப்ழ ்ை யான குடும்்பப 
்பாரம்்ப ரி யங�்் அல்ேது 
திரு ைைம் ைற்றும் �ாதல் 
விவ �ா ரங�்ால் சமூ� விழு
மி யங�்் மீறி ய ்ைக�ா� 
குடும்்ப உறுப பி னர்�்ால் 
அல்ேது யநருங கிய உை வி
னர்�்ால் ய�ால்ேப்பட் டி
ருக கி ைார்�ள என்பது யதரி ய
வில்்ே.

யரா்ைனா அஷ்ரபி 
யதாடர்்பான வழககு விலேட 
நீதி ைனைத்தில் விசா ரிக�ப
்படும் என ஈரானின நீதித்
து்ை யதரி வித் துள்து. 

தற்ல்பா்தய சட்டத்தின 
கீழ் யரா்ைனா அஷ்ரபியின 
தந்தககு 10 வருட சி்ைத் 
தண்ட்ன வழங�ப்படும் 
என எதிர்்பார்க�ப்படுகினைது.  

�டு்ையான தண்ட்ன 
�்் உள்டககிய 
சட்ட மூேம் அஙகீ�ாரத் 
திற்�ா� வி்ரவில் இறுதிக 
�ட்டத்்த அ்டயும் என 
ை�ளிர் ைற்றும் குடும்்ப 
விவ�ாரத்திற்�ான ஈரானின 
ய்பண் உ்ப ஜனாதி்பதி 
ைசூமியா எபதி�ார் 
நம்பிக்� யவளியிட்டார்.

ஈரானில் க�ாதிப்பை ஏறபைடுத்தியுள்ள க�ௌரவக் க�ா்ை

ய�லரானா ்வரஸ் யதாற்றின �ார ை
ைா� உே � ் வில் கிட்டத்தட்ட 372,000 
ல்பரின உயிர்�ள இழக�ப்பட் டுள் 
நி்ேயில் ைத் திய கிழக கிலும் உயி ரி ழப
புக�ள அதி � ரித்து வரு கினைன.

சவூதி அலர பி யாவில் புதி தா� 23 ல்பர் 
உயி ரி ழந துள் நி்ேயில் யைாலராக
ல�ாவில் புதி தா� மூவர் யதாற் றுக குள
்ா கி யுள்்ை உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள
்து.

�டநத 24 ைணித் தி யா ேங�ளில் புதி

தா�த் யதாற் றுக குள்ான 1,877 ல்பர் 
்பதி வா கி யுள் அலத லவ்் யைாத்
த ைா�த் யதாற் றுக குள்ா லனாரின 
எண் ணிக்� 85,261 ஆ� அதி � ரித் துள்
தா� சவூதி அலர பிய சு�ா தார அ்ைசசு 
யவளி யிட் டுள் அறிக்�யில் யதரி விக
�ப்பட் டுள்து.

சவூதி அலர பி யாவில் 503 ல்பர் உயி ரி
ழந துள் லதாடு 62,442 குை ை ்டந துள
்னர்.

இத னி ்டலய, யைாலராகல �ாவில் 

புதி தா� மூவர் யதாற் றுக குள்ா கி யுள
்்ை உறு திப்ப டுத்தப்பட் டுள் ்த
ய டுத்து யைாத்த ைா�த் யதாற் றுக குள
்ா லனாரின எண் ணிக்� 7,783 ஆ� 
அதி � ரித் துள் தா� யைாலராகல�ா சு�ா
தார அ்ைசசு யவளி யிட் டுள் அறிக
்�யில் யதரி விக�ப்பட் டுள்து.

11 ல்பர் புதி தா� குை ை ்டந துள்
்த ய டுத்து குை ை ்டந துளல ் ாரின 
யைாத்த எண் ணிக்� 5,412 ஆ� அதி �
ரித் துள்து.

யைாலராகல �ாவில் ய�லரானா 
்வரஸ் யதாற்றின �ார ை ைா� 205 ல்பர் 
உயி ரி ழந துள்னர்.

எகிபதில் புதி தா� 46 ல்பர் உயி ரி ழந
துள்்தத் யதாடர்நது அந நாட்டில் 
யைாத்த உயி ரி ழப புக�ளின எண்
ணிக்� 959 ஆ� அதி � ரித் துள்து.  

நாட்டில் சுைார் 25,000 ய�ாலரானா 
யதாற்று உறு திப்ப டுத்தப்ப ட வர்�ள 
இருப்ப தா� எகிபது சு�ா தார அ்ைசசு 
யவளி யிட் டுள் அறிக்�யில் யதரி விக

�ப்பட் டுள்து.
யயைனில் ய�ாலரானா யதாற்

றினால் புதி தா� மூவர் உயி ரி
ழந துள் ்த ய டுத்து யைாத்த 
உயிரிழபபுக�ளின எண்ணிக்� 80 
ஆ� அதி�ரித்துள் அலதலவ்் 
யதாற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 
வர்�ளின எண்ணிக்� 323 ஆ� 
அதி�ரித்துள்தா� யயைனின 
அவசர ய�ாலரானா ்வரஸ் குழு 
யதரிவித்துள்து.

நாற்்பது வய தான ராபியா அர்ேத் ஐக
கிய இராச சி யத்தின ஹிஜாப அணிநத 
முத ோ வது முஸ்லிம் ய்பண் நீதி ்ப தி யா� 
நிய மிக�ப்பட் டுள்ார்.

சட்டத் து ்ையில் ்பதி லனழு ஆண் டு�ள 
�ட ்ை யாற் றி புள் ராபியா அர்ேத் 
�டநத வாரம் மிட்லேண்ட் சுற் றுோ நீதி
ைனைத்தின பிரதி ைாவட்ட நீதி ்ப தி யா� 
நிய மிக�ப்பட்டார்.

'இது நிசச ய ைா� என்ன விட ய்பரி
யது, இது என்னப ்பற் றி ய தல்ே என
்பது எனககுத் யதரியும். இது முஸ்லீம் 
ய்பண்� ளுககு ைட் டு ைல்ே, எல்ோ 
ய்பண்� ளுககும் முக கி ய ைா னது, ஆனால் 
இது முஸ்லிம் ய்பண்� ளுககு மி�வும் 
முக கி ய ைா னது,' என யதரி வித்தார்.

சிறுவர் உரி ்ை�ள, �ட்டாயத் திரு
ைைம், ைற்றும் ய்பண்�ளின பிைப பு
றுப்்பச சி்தத்தல் என்ப ன வற் றிற்கு 
எதி ரா�க  குரல் ய�ாடுத்தல் உள ளிட்ட 
்பல்லவறு து்ை �ளில் தனது சட்டத் து்ை 
சார்நத ்பணி �்் அவர் யவற் றி � ர ைா� 
முனயன டுத் துள்ார். இஸ்ோ மிய சட்டப 

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் ஹிஜாப அணிந்த
மு்தைாவது முஸ்லிம் கபைண் நீதிபைதி நியமனம்

மத்திய கிழக்கில் க�ாவிட்-19 மரணங�ள அதி�ரிபபு

உே � ் ா விய ய�ாலரானா ்வரஸ் 
யதாற்று �ார ை ைா� மூடப்பட் டி ருநத 
இ்ைத் தூதரின ்பள ளி வா ய ோன ைஸ்
ஜிதுன ந்பவி 70 நாட்�ளின பினனர் 
யதாழு ்�க�ா�த் திைக�ப்பட்டது.

சவூதி அலர பி யாவில் �டநத ஞாயிற்
றுக கி ழ்ை திைக�ப்பட்ட 90,000 ்பள
ளி வா யல்�ளில் ைஸ் ஜிதுன ந்ப வியும் 
ஒனைாகும்.

புதிய ய�ாலரானா ்வரஸ் ்பரவ 

ஆரம் பித்ததும், அத் யதாற்று ்பர வ்ேக 
�ட் டுப்ப டுத்த வ தற்கு சவூதி அலர பியா 
�டு ்ை யான நட வ டிக்� �்் எடுத் தி
ருநதது.

ைக�ா ைற்றும் ைதீ னா வி லுள் புனித 
்பள ளி வா யல்�்் மூடி ய்ை, உம்ராக 
�ட ்ை்ய நி்ை லவற் று வ தற்கு த்ட 
விதிக�ப்பட்ட்ை, முடக� நி்ே யி்ன 
ந்ட மு ்ைப்ப டுத் தி ய்ை ல்பானைன 
அக �டு ்ை யான நட வ டிக்� �ளுள சிே

வாகும்.
ய�ாலரானா ்வரஸ் யதாற்று �ார ை

ைா� இரண்டு ைாதங� ் ா� மூடப்பட் டி
ருநத ்பள ளி வா யல்�ளில் ்பரா ை ரிபபு, துப
்ப ரவு ைற்றும் யதாற்று நீக�ம் ஆகி ய்வ 
அதி �ா ரி �்ால் லைற்ய �ாள்ப்பட்ட ்த ய
டுத்து ்பள ளி வா யல்�ள மீ்த் திைக�ப்பட்
ட தா� சவூதி ஊட� மு� வ ர�ம் ைற்றும் 
�ல்ப நியூஸ் ஆகி யன யதரி வித் தி ருநதன.

யதாழு ்�யில் ஈடு ்பட்ட வர்�ள மு�க 

�வசம் அணிந தி ருநத லதாடு இ்ட யவ ளி
்யயும் ல்பணினர். அத் துடன ய�ாவிட்19 
்பர வ்ேத் தடுப்ப தற்�ான புதிய சமூ� 
ஒழுங கி ்னயும் �்டப பி டித்த ்ை யி்ன 
யவளி யி டப்பட்ட �ாயைா ளி �ளில் 
்பார்க�ககூடியதா� இருநதது.

்படிப்படியா� இ்ைத் தூதரின 
்பளளிவாயல் திைக�ப்பட்ட்ை சமூ� 
ஊட�ப ்பாவ்னயா்ர்�்ால் ய்பரிதும் 
்பாராட்டி வரலவற்�ப்பட்டுள்து.

70 நாட்�ளின் பின்னர் மஸ்ஜிதுன் நபைவி திறக்�பபைட்்டது
பிரச சி ்ன�ள யதாடர்பில் குரல்ய �ா
டுககும் முனனணி சட்டத்த ர ணி யா �வும் 
ராபியா அர்ேத் யசயற்்ப டு கினைார்.

ராபியா அர்ேத் சட்டத் து ்ையில் ஒரு 
விரி வா னதும் குறிப பி டத்தக� து ைான 
்பணி யி்ன முனயன டுத் தி ருநதாலும், 
தப்ப பிப பி ரா யங�ள ைற்றும் ்பாகு ்பாட்
டினால் ஏற்்படும் ்பாதிப புக�்் அவர் 
அடிக�டி உைர்ந தி ருக கிைார்.

நீதி ைனை அ்ையில் இருக கும்ல ்பாது 
சிே சை யங�ளில் ஒரு �ட் சிக�ாரர் 
அல்ேது உ்ர ய்ப யர்ப்பா ் ாரால் தான 
எவ்வாறு தவ ைா�ப புரிந து ய�ாள்ப
்பட்லடன என வி்ப ரித்த  ராபியா அர்ேத் 
விவ ரித்தார். 

இநத அனு ்ப வங�ள ய்பரும்்பாலும் 
அவ்ர த்ே ்ை தாஙகி வழி நடத்தும் 
திை்ன ல்பாது ைான அ்வில் அதி � ரிக� 
லவண்டும் எனை சிநத்ன உரு வாக�த்
திற்குக �ார ை ைா� அ்ைநதது.

ேண்டனில் ்பயிற்சி ய்பற்ைதன பினனர், 
ராபியா 2002 ஆம் ஆண்டு நாட் டிஙஹா
மிற்கு அ்ழக�ப்பட்டு ைாை வி யா� 
இ்ைத் துகய �ாள்ப்பட்டார். 2004 ஆம் 
ஆண்டு யசயினட் லைரியின குடும்்பச 
சட்ட குழுவில் இ்ைநதார்.

ராபியா அர்ேத் ஒரு யவற்றி�ரைான 
்பாரிஸ்டர் ஆ� உயர்வு ய்பற்ைலதாடு 
இஸ்ோமிய குடும்்பச சட்டம் 
யதாடர்்பான பிரசசி்ன�ளில் 
நிபுைரா�வும் எழுத்தா்ரா�வும் 
இருககினை்ை குறிபபிடத்தக�து.

KIDS Friday 05, June 2020 முஸ்லிம் உை�ம்

(05 ஆம் பக்கத் ததாடர்ச்சி)
சுகாதாரஅமைச்சுவிடுத்துள்ளஅறி

வித்தல்இஸ்ாம்ைார்ககத்தில்ஜனாஸா
சம்்பநதைாககூறப்பட்டுள்ளஇநதஉரி
மைகம்ளைறுதலி்ககினறது.இதுவே
இ்ஙமகமுஸலிம்களதறவ்பாதுஎதிர
வ�ா்ககியுள்ளமிகமு்ககியபிரச்சிமன
யாகும்.இதமன்கவகளவி்ககுட்்படுத்திவய
தறவ்பாதுஉயரநீதிைனறத்தில்ேழ்ககுகள
தா்ககல்சசயயப்பட்டுள்ளன.
அரசிய் மைபபுச்சட்்டத்தில்உத்தரோ

தப்படுத்தப்பட்டுள்ளஅடிப்பம்டஉரிமை
கம்ளசுகாதாரஅமைச்சினஅறிவித்தல்
சசல்லு்படியறறதா்ககுைா?எனறவகளவி
தறவ்பாதுஎழுகினறது.
இஸைாச்பம்பஎதிரசஜயேரதன

உதவிவிேசாயஅத்தியட்சகரும்ைறறேர
களும்(1990)எனறஅடிப்பம்டஉரிமை
ேழ்ககில்பினேருைாறுதீர்ககப்பட்டுள
்ளது.
விேசாயநி்குத்தமகசதா்டர்பாக

குறிபபிட்்டைாேட்்டஙகளு்கசகனஅமைச்
சரால்கட்்டம்ளஒனமறஆ்ககமுடியும்.
எனினும்,இநத்ககட்்டம்ளைனுதாரரு்ககு
அரசியல்அமைபபில்உத்தரோதப்படுத்
தப்பட்டுள்ளஅடிப்பம்டஉரிமைகளு்ககு
முரண்படுேதாகஉள்ளதால்அரசிய் 
மைபபுசட்்டவைபிரதானசட்்டைாகும்.
எனவே,ஏதாேதுமுரண்பாடுகளவேறு
விதசட்்டஙகளில்காணப்படினஅரசிய் 
மைபபுச்சட்்டத்மதவயபிரதானசட்்டைாக
பிரவயாகி்ககவேணடும்எனத்தீரபபு
ேழஙகப்பட்்டது.
வேறுவிதசட்்டஙகளினால்அரசிய் 

மைபபுச்சட்்டத்வதாடுமுரண்பாடுகள
வதானறுமி்டத்துஅரசிய் மைபபுச்சட்
்டவைவைவ்ாஙகும்எனறஇநததீரபபு
அரசிய் மைபபுசட்்டத்தில்சசால்்ப்பட்
டுள்ளஅடிப்பம்டஉரிமைகம்ளவைலும்
உத்தரோதப்படுத்துகினறது.
ஜனாஸாஎரிபபுவி்டயத்மதபச்பாறுத்

தேமரஅரசிய் மைபபில்உத்தரோதப

்படுத்தப்பட்டுள்ளஅடிப்பம்டஉரிமைக
ளு்ககும்,சுகாதாரஅமைச்சினேரத்தைானி
அறிவித்தலு்ககுமிம்டவயமுரண்பாடு
காணப்படுகினறது.இஙகுவைற்படி
ேழ்ககினமூ்ைானதீரபபுச்சட்்டத்மத
�ாம்கேனத்தில்சகாள்ள்ாம்.
இதுஇவ்விதமிரு்ககஅரசிய் மைபபின

உறுபபுமர15(7)பினேரும்ைட்டுப்பாடு
கம்ள்ககுறிபபிடுகினறது.
'ஏறறு்கசகாள்ளப்பட்்டஎல்்ாஅடிப

்பம்டஉரிமைகளினதும்பிரவயாகமும்,
சதாழிற்பாடும்வதசிய்பாதுகாபபுச்பாது
ை்ககளஒழுஙகு,ச்பாதுை்ககளசுகாதா
ரத்மதஅல்்துஒழு்ககத்மத்பாதுகாத்தல்
என்பேறறின�்னகருதிஅல்்துைறற
ேரகளினஉரிமைகளசுதநதிரஙகளஎன
்பேறறிறகுமுமறயானஅஙகீகாரத்மதப
ச்பறறு்கசகாடு்ககும்வ�ா்ககத்திறகாக
அல்்துசன�ாயகச்சமூகத்தினச்பாதுச்
வசை�் த்தினநீதியானசசயற்பாடுகம்ள
ஈடுசசயயும்வ�ா்ககத்திறகாகசட்்டத்

தினால்விதி்ககப்ப்ட்ககூடியோறான
அத்தமகயைட்டுப்பாடுகளு்ககுஅமைநத
னோதல்வேணடும்.இப்பநதியினவ�ா்க
கஙகளு்ககாகசட்்டம்என்பதுச்பாதுை்ககள
்பாதுகாபபு்பறறியஅபவ்பாமத்ககான
சட்்டத்தினகீழ்ஆ்ககப்பட்்டஒழுஙகுவிதி
கம்ளயும்உள்ள்ட்ககும்'
வைறகுறிபபி்டப்பட்டுள்ளஇநதைட்டுப

்பாட்டினஅடிப்பம்டயில்ஜனாஸாஎரிபபு
விேகாரம்வைவ்உறுபபுமர14(1)(உ)
ைறறும்14(1)(ஊ)ஆகியேறறில்குறிபபி
்டப்பட்்டைதம்சாரநதஉரிமைகம்ள்ககட்
டுப்படுத்துைாஎனறவகளவிஎழுகினறது.
அதறகுமுன,சுகாதாரஅமைச்சின

அறிவித்தலில்குறிபபி்டப்பட்டுள்ள
சகாவரானாசதாறறால்இறபவ்பாரின
உ்டல்களஎரி்ககப்ப்டவேணடும்எனற
தீரைானம்எநதஅடிப்பம்டயில்எடு்ககப
்பட்்டதுஎனறவகளவி்ககுவிம்டகாண
வேணடியுள்ளது.
அவதவ்பா்சகாவரானாசதாறறால்

இறபவ்பாரினஉ்டல்களஅ்ட்ககம்சசய
யப்பட்்டபினஅநதஉ்டலிலிருநது
வ�ாய்ககிருமிகளஎவ்ோறுசேளிவயறும்?
ஏமனயேரகளு்ககுஅதுஎவ்ோறுசதாறறு
ேதறகானசாத்திய்ககூறுஉணடுஎன்பன
வ்பானறவினா்ககளு்ககும்விம்டகாணப
்ப்டவேணடும்.
ஏசனனில்சகாவரானாசதாறறால்

உயிரிழபவ்பாரினஉ்டல்களினஇறு

தி்ககிரிமயசதா்டர்பானவி்டயத்தில்
உ்கசுகாதாரதா்பனத்தினேழிகாட்
்டல்களு்ககும்,சுகாதாரஅமைச்சின
அறிவித்தலு்ககுமிம்டவயமுரண்பாடு
உள்ளது.இநதமுரண்பாட்டு்ககுகாரணம்
முனமே்ககப்ப்டவேணடும்.
இதமனவி்டசுகாதாரஅமைச்சு

இநதவி்டயத்தில்சி்தினஙகளு்ககுள
இருஅறிவித்தம்சேளியிட்டுள்ளது.
முதல்அறிவித்தலில்சகாவரானா
சதாறறால்இறந�உ்டல்கம்ளஅ்ட்ககம்
சசயேதறகானேழிகாட்்டல்உள்ளது.
இரண்டாேதுஅறிவித்தலில்தான
எரி்ககவேணடும்எனறேழிகாட்்டல்
ேழஙகப்பட்டுள்ளது.
இஙகுஇருஅறிவித்தல்கள

விடு்ககப்பட்்டமை்ககானவதமேப்பாடு
எனன?முத்ாேதுஅறிவித்தலில்இருநது
இரண்டாேதுஅறிவித்தல்ைாறு்ப்ட
காரணம்எனன?இநத்கவகளவிகளு்ககு
விம்டகாணவேணடியுள்ளது.
ஜனாஸாஎரிபபுவி்டயம்அடிப்பம்ட

உரிமைமீறல்எனறேமகயில்
உயரநீதிைனறத்தில்வகளவி்ககுட்்படுத்த
ப்பட்டுள்ளதால்வைற்படிவி்டயஙகளும்,
இதுவ்பானறஇனனும்்ப்வி்டயஙகளும்
ேழ்ககுவிசாரமணயினவ்பாது
அ்சப்படும்சாத்தியம்உள்ளது.இேறமற
மையைாகமேத்துஉயரநீதிைனறம்இநத
வி்டயத்தில்முடிவு்ககுேரும்.
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கலாநிதிஅமீர்அலி,
மேர்டொக் பல்க லைக்்க ழ்கம், 

ேேற்கு அவுஸ் தி ேே லியொ

(்ென்ற வொே ்�ொடரச்சி....)

பேராதிக்கவாதி்களின்
ஜனாதிேதித்பேரேல்

2009 இலி ருந்து முஸ் லிம்களைப் 
பணயம ளவத்து அர சியற் சூதாடி வைர்க்
்கப்பட் டு வந்த பபௌத்த பபரா திக்்க வாதம 
பபாது மக்்க ளி ளைபய அதற் குளை பெல்
வாக்ள்க எளை பபாடும ஒரு ெந்தர்ப்ப மா்க 
2019 ஜனா தி பதித் பதர்தளை அணு கி யது. 
ப்காத்தா பய ராஜ பக்  ஷவுக்குப் பினனால் 
பபௌத்த பபரா திக்்க வா தி்கள திரைத் 
பதாைங் கினர். ப்காத்தா பய விடு தளைப் 
புலி ்களைத் பதாற்்க டித்து பவற் றி வாள்க 
சூடி யவர். ஒரு பபௌத்தர். இரா ணுவ வீரர்
்க ளி ைத்தில் நனம திப்ளபப் பபற்்றவர். 
உயிர்த்த ஞாயிறு ெமப வத்தின பினனர் 
‘நாபன நாட்ளையும அதன இள்ற ளம
ளயயும ்காப்பபன’ எனறு உறு தி பமாழி 
கூறி யவர். ஏற்்க னபவ பபௌத்த து்ற வி
பயா ருவர் இவளரப் பார்த்து ஹிட்ை ரா்க 
வந்தா வது இந்த நாட்டின பிரச் சி ளன
்களைத் தீர்த் துளவ எனறு பவணைப்
பட்ைவர். அப்ப டிப்பட்ை ஒரு வர்தான 
பபௌத்த ஆதிக்்கத்ளத நிளை நாட் டுவார் 
எனறு ்கருதி அவ ருக்்கா்கப் பிர ொ ரத்தில் 
இரவு ப்க ைா்கப் பாடு பட்ைனர்.

தமி ழர்்கள ப்காத்தா ப ய வுக்கு வாக்்க
ளிக்்க மாட்ைார்்கள எனபது பவளிப்பளை. 
ஆனால் முஸ் லிம்களும அளுத்்கம 
்கை வ ரத்தில் இவர் ஊளம யா்க இருந்த
ளத யிட்டு அதி ருப்தி ப்காண டி ருந்தனர். 
முப்ப துக்கும பமற்பட்ை பவட்பா ைர்்கள 
்கை மி ்றங் கிய இத்பதர்தலில் சிங்்கை 
வாக் கு்கள இரணைா்கப் பிரி யு பமன்றால் 
சிறு பானளம யி னரின ஆத ர வுைன பிபர
ம தாொ பவல்ைைாம என்ற பயம ப்காத்
தா பய ஆத ர வா ைர்்க ளிைம குடி ப்காண டி
ருந்தது. எனபவ ப்காத்தா பய பதாற்்றால் 
சிறு பானளம இனங்்களின ள்க்களில் 
நாடு சிக் கி விடும என்ற பயத்ளதப் பரப்பி 
பபௌத்த பபரா திக்்க வா தி்கள இராப்ப
்கைாய் பிர ொரம பெய்தனர். பவற்றி 
கிளைத்தது. புதிய ஜனா தி பதி பபௌத்த 
பபரா திக்்க வா தி ்களின சிள்ற யிபை சிக்
கிக்ப ்காணைார்.

ப்காத்ோேயவும்முஸ்லிம்்களும்
‘நான சிங்்கை மக்்களின வாக் கு ்க ைா

பைதான ஜனா தி ப தி யாபனன. ஆனாலும 
நான எல்ைா மக்்க ளுக் குமதான ஜனா
தி பதி’, எனறு ப்காத்தா பய தான பத வி
பயற்்ற பின பகி ரங்்க மா்கக் கூறி யளத 
யாவரும வர பவற்்றனர். முஸ்லிம 

ெமூ ்கமும பளழ ய ளத பயல்ைாம ம்றந்து 
புதிய தளை வளன வர பவற்்க ைா யினர். 
முஸ் லிம்கள ஜனா தி ப தி யி ை மி ருந்து 
புதிய ெலு ள்க்கள எளதயும எதிர்பார்க்
்கவில்ளை. அவர்்கள விரும பி ய பதல்ைாம 
நீதியும நியா ய முபம. ஆனால் அவளரச் 
சூழ்ந் துளை பபரா திக்்க வா தி்கள அவர் 
பபௌத்தர்்க ளுக்கு மட் டுமதான ஜனா தி
பதி எனப துபபால் அவளர வழி ந ைத் து கி
்றார்்களபபால் பதரி கி ்றது. அணளமயில் 
நி்கழ்ந்த மூனறு முக் கிய ெமப வங்்களில் 
முஸ் லிம்கள அவ ரி ை மி ருந்து நியா யத்ளத 
எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் கிளைத்தது 
ஏமாற்்றம மட் டுபம.    

முத ைா வது, ப்க்காளை மாவட்ைத்தின 
பநலுந்பத னிய பள ளி வாெல் முனபன 
நடுச்ொ மத்தில் திருட் டுத்த ன மா்க ஒரு 
கூட்ைத் தினர் புத்தர் சிளை ஒனள்ற நிறு
வி யளம. அப்ப குதி முஸ் லிம்கள ஒரு 
வி்கா ரா தி ப தி யிைம இளத முள்ற யிட்ைனர். 
அவபரா அவவாறு ளவத்ததில் எந்தத் 
தவறும இல்ளை பயனறும முஸ் லிம்களை 
அதளன எதிர்க்்க பவணைா பமனறும 
எச்ெ ரித்தார். ்காவல் துள்ற யி ன ரிைம 
பெனறு முள்ற யிட்ைனர். நீதி மன்றத்தில் 
முள்ற யி டுங்்கள என்றார்்கைாம. இறு
தியில் நீதி மன்றம ெம ரெம என்ற பபயரில் 
பதாைர்ந்தும பிரச் சி ளன்கள உரு வா கு
பமாரு தீர்ப்ளப வழங் கி யுளைது. அதா வது 
சிளை ளயயும பள ளி வா ெ ளையும பிரித்து 
ஒரு சுவளரக் ்கட் டு மாறு பணித் துளைது. 
திருட்டுத் தன மா்க சிளைளய நிறு வி யது 
ெரி பயனறு நீதி ப தியும ்கரு தி யுளைார்

பபாலும. ஜனா தி பதி நிளனத் தி ருந்தால் 
அவ ரு ளைய இரா ணுவ அதி ்கா ரி ்களைக் 
ப்காணடு ஒபர நாளில் முஸ் லிம்க ளுக்கு 
நீதி வழங் கி யி ருக்்கைாம. பபௌத்த பபரா
திக்்கம அதளன விை வில்ளை. 

இரணைா வது ெமபவம மஹர சிள்றச்
ொளைப் பள ளி வா ெளை சிள்றக்்காவல் 
அதி ்கா ரி்கள முற் று ள்க யிட்டு அதளன 
அவர்்களின ஆறு தற் கூ ை மா்க மாற் றி
யளம. நூற்்றாண டு ்காைப் பள ளி வா ெ
பைானறு ப்களிக்ள்கத் தை மா்க மாற்
்றப்பட்டு அங்ப்கயும ஒரு புத்தர் சிளை 
ளவக்்கப்பட் டுளைது. அப்ப குதி முஸ்
லிம்கள மனம புணப ைாதா? ெம ர ெ மா்க 
இப் பி ரச் சி ளனக்கு முடி வு ்கட் டுபவாம 
எனறு ஒரு அளமச்ெர் சூளு ளரத்தார். 
இனனும முடி வில்ளை. ஜனா தி பதி ஏன 
இதில் பமௌனி யானார்?

மூன்றா வது, ப்காபரானா பதாற்றில் மர
ணித்த முஸ் லிம்களின உைளை த்கனம 
பெய்வ பதன எடுத்த முடிவு. இளதப்பற்றி 
நான ஏற்்க னபவ ப்காழுமபு பைலி கிராப்  
இதழில் எனது ்கருத் துக்்களை பவளி யிட்

டுளபைன. புளதப்பதன மூைம அத்
பதாற்று பர வைாம எனப தற்கு விஞஞான 
ரீதி யா்க எந்த ஆதா ர மு மில்ைா த பபாது 
அர ொங்்க மருத் துவர் ஒரு வரின ்கருத்
தி ளனபய முழு ஆதா ர மா ்கக்ப ்காணடு 
முஸ் லிம்களின மத ்கைா ொ ரங்்களை உதா
சீனம பெய்த ளமளய ஜனா தி பதி நிளனத்
தி ருந்தால் நிறுத் தி யி ருக்்கைாம. அனால் 
ஒபர நாடு ஒபர ெட்ைம என்ற பபரா திக்
்க வா தி ்களின நிளைப்பாட்ளை அவரால் 
மீ்ற மு டி ய வில்ளை.   

இவற்ள்ற பயல்ைாம பநாக் குமப பாது 
ஜனா தி ப தி யி ை மி ருந்து முஸ் லிம்கள 
எனன நீதிளய எதிர்பார்க்்கைாம? எதிர்
வரும பபாதுத் பதர்தலில் அவரின 
தம யனின ்கட்சி மூன றி லி ரணடு பபரும

பானளம யுைன பவனறு அர சியல் 
யாப்பும திருத்தப்பட்டு ெர்வ அதி ்கா ர
முளை ஒரு ஜனா தி ப தி யா்க ப்காத்தா பய 
மாறினால் பபௌத்த பபரா திக்்க ஆட் சியில் 
முஸ் லிம்களின நிளை எனன? ஆழ மா்கச் 
சிந் தித்துச் பெயற்ப ை பவண டிய ஒரு 
விையம.

சிங்்கை மக்்கள இன பவ றி யர்்க ைல்ைர்
இது வளர கூறிய வர ைாற்ள்றப் படித்

தபின சிங்்கை மக்்கள யாவரும இன
பவ றி யர்்க ைா்க மாறி முஸ் லிம்களைப் 
பழி வாங்்கத் துடிக் கின்றார்்க பைன எவ
ரா வது ்கரு து வ ராயின அது மி்கப்பபரும 
தவ ப்றனபளத மி்கவும வலி யு றுத்திக் 
கூறுபவன. உை கி பைபய பழ கு தற் கி னிய 
ெமூ ்கங்்களுள சிங்்கை ெமூ ்கமும ஒனறு. 

இைங்ள்கயின ஆயி ர மாணடு ்காை சிங்
்கை முஸ்லிம உ்றவு இதற்ப்கார் ஒப்பற்்ற 
எடுத் துக்்காட்டு. ஆனால் பபரா திக்்க பவறி 
ப்காணை ஒரு பபௌத்த சிங்்கைக் குமபல் 
இைங்ள்களய ெ்கை அமெங்்க ளிலும 
பபௌத்த ம ய மாக்்க பவண டு பமன்ற 
பநாக் குைன இந்நாட்டின பல் லின 

அளமப்ளபயும அதன பல் லின ்கைா ொ ரத்
ளதயும ஒழிக்்க முளன கின்றது. இஸ்ைா
மிய தீவி ரப்ப பாக் கு ளைபயார் முஸ்லிம 
நாடு ்களில் இயங் கு தல்  பபானறும, 
இந் துத் து வ வா தி்கள இந் தி யாவில் எத்த
னிப்ப து பபானறும, இங்ப்கயும பபௌத்த 
பபரா திக்்கக் குமப பைானறு குதித்தா டு
கின்றது. அந்தக் குமபலின கூத் துக்குத் 
தாைம பபாட்ை மா திரி முஸ் லிம்களின 
இளை ய த ளை முள்ற அர சியல், ெமயத் 
தளை ளமத் து வங்்கள நைந் து ப்காண
டுளைன. இந்தத் தளை ளமத் துவம 
ஏற்ப டுத் திய வாய்ப் பு ்களை ஆயு த மா்கக் 
ப்காண டுதான பபரா திக்்கக் குமபல் சிங்
்கை முஸ்லிம சிபன ்கத்ளதச் சிளதக்்கத் 
பதாைங் கி யுளைது. இளதத்தான இது வளர 

கூறிய வர ைாறு பதளி வாக்்க விளழந்தது. 
அதில் பவற் றி பபற் றுளைதா எனபளத 
வாெ ்கர்்கள கூ்றட்டும. முடி வா்க, இச் சி
ளதளவ நிறுத்த வழி யுணைா?

ஒபரவழி
பபரா திக்்க வா தி்கள ஒழிக்்கத் துடிப்பது 

முஸ் லிம்களை மட் டு மல்ை, மற்்றச் சிறு
பானளம இனங்்க ளை யுபம. ஆ்கபவ மற்்ற 
இனங்்க ளுைன அதிலும தமி ழி னத் துைன 
இளண யாமல் முஸ் லிம்கள தனித் து
நினறு தமளம எதிர்ப நாக்கும ஆபத்ளதத் 
தடுக்்க மு டி யாது. இளத பை ெந்தப்பங்
்களில் எழுத் திலும பபச் சிலும வலி யு றுத்
தி யுளபைன. இவ வி ரணடு இனங்்களின 
தளை ளம ்களும இளத உண ரா தி ருப்பது 
ஒரு வரின பவக்்காட்டில் மற்்றவர் கூதல்
்காய நிளனப்பது பபால் பதான று கி ்றது. 
அந்தப் பிை வி ளனத்தான பபரா திக்்க வா தி
்களும விரும பு கின்றனர். சிங்்க ை வர்்களும 
தமி ழர்்களும பிரிந் தி ருந்ததால் முஸ்
லிம்கள ஆளும ்கட் சி யுைன இளணந்து 
இைா ப ம ளைந்த வாறு இனி பமலும அளை

ய மு டி யாது. அபத வியூ ்கத்ளதத்தான 
இனறு முளைத் துளை தமிழ் தளை ளமத்
து வமும ள்கயாை முளன கி ்றது. ஆனால் 
அந்த வியூ்கம பபரா திக்்க வா தி ்க ளிைம 
பெல் லு ப டி யா ்காது. அவர்்க ளுக்கு உங்்கள 
இரு வரின ஆத ர வுபம பவணைாம. அளத 
நிரூ பித்துக் ்காட் டினர் ்கைந்த ஜனா தி பதித் 
பதர்தலில். ஆ்கபவ முதலில் முஸ் லிம
்களும தமி ழர்்களும இளணய பவணடும.

அவவாறு இளணந்தாலும பபௌத்த 
சிங்்கை மக்்களின ஆத ர வினறி சிறு
பானளம யி ன ருக்கு விடி வில்ளை. அந்த 
ஆத ரளவத் பதடு வது சிறு பானளம யினர் 
்கைளம. ்கைந்த ஜனா தி பதித் பதர்தலில் 
48 விழுக்்காட் டினர் ப்காத்தா ப ய வுக்கு 
வாக்்க ளிக்்க வில்ளை. அந்த வாக்்கா ைர்
்களில் பபருமபானளம யினர் சிங்்கை 
மக்்கபை. அது மட் டு மல்ை ப்காத்தா ப ய
வுக்கு வாக்்க ளித்பதார் அளன வ ருபம 
இன பவ றி யர்்க ைல்ைர். அவர்்கள மத் தி
யிபை சிறு பானளம இனத் தளை வர்்கள 
தமது பிரச் சி ளன ்க ளைப்பற்றி என றுபம 
்கைந் து ளர யா டி ய தில்ளை. அவவாறு 
உளர யாை தமிழ் தளை வர்்கள அபன
்க ருக்கு பமாழி யாற்்ற லில்ளை. முஸ்
லிம்க ளுக் குணடு. ஆனால் அவர்்கள 
ஆளும ்கட்சியின ஊதுகுழல்்கைா்கச் 
பெயற்பட்ைதனால் அந்தக் ்கட்சியின 
ப்காளள்க்களைபய பிரொரம 
பெய்தார்்கபை ஒழிய தமது இனத்தின 
குள்ற்களை அடிமட்ைத்தில் வாழும 
சிங்்கை மக்்களுக்கு விைக்்கவில்ளை. 
இதனாற்தான பபராதிக்்கவாதி்களின 

பபாய்ப் பிரொரத்தில் அமமக்்கள 
மயங்கினர். 

பபௌத்த பீைம முற்்றா்க முஸ் லிம்களி 
னபதா தமி ழர்்க ளி னபதா எதி ரி யல்ை. 
எத்த ளனபயா தூய பபௌத்த து்ற வி்கள 
சிறு பானளம இனங்்களின நல்வாழ்
வுக்்கா்கக் குரல் ப்காடுக்்கத் தயா ரா்க 
இருக் கின்றனர். ஆனால், அவர்்களை 
அணு கு வா ரில்ளை. அபத பபானறு சிங்
்கை மக்்க ளி ளைபய எத்த ளனபயா சிவில் 
இயக்்கங்்கள உளைன. அந்த இயக்்கங்
்களில் எத்தளன முஸ் லிம்களும தமி ழர்
்களும அங்்கத்த வ ரா யுளைனர்? முஸ்லிம 
தளை வர்்கள முஸ் லிம்கள மத் தி யிலும, 
தமிழ்த்த ளை வர்்கள தமிழர் மத் தி யிலும 
தமது பிரச் சி ளன ்க ளைப்  பற்றிப் பபசிப் 
பய னில்ளை. அது சிங்்கை மக்்களின 
பெவி ்களில் ஒலிக்்க பவணடும. அவர்
்களின கூட் டுைன பெயற்பட்ைா பைா
ழிய பபராதிக்்கவாதி்களிைமிருந்து தப்ப 
வழியில்ளை.   

(முற்றும)                 
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த�ொலதபொருள் வேலைத்திட்டங்கள்
சிறுபொனலமையினலை பொதிக்க கூ்டொது

கிழக்கு மா்காணத்தில் பதால்லியல் ொர்ந்த இைங்்களை 
அளையாைங் ்கணடு அவற்ள்ற பாது்காப்பதற்்கா்க 
ஜனாதிபதி ப்காத்தபாய ராஜபக்ஷ பெயைணி ஒனறிளன 
அளமத்துளைார். இதன தளைவரா்க பாது்காப்புச் 
பெயைாைர் பமஜர் பஜனரல் ்கமல் குணரத்ன 
நியமிக்்கப்பட்டுளைார். இதில் அதி்கைவான பபௌத்த 
பிக்கு்களும உளவாங்்கப்பட்டுளைனர். எனினும 
சிறுபானளம ெமூ்கங்்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும 
வள்கயில் எவரும நியமிக்்கப்பைாளம அதிருப்திளயத் 
பதாற்றுவித்துளைது. இது பதாைர்பில் சிறுபானளம 
பிரதிநிதி்கள மாத்திரமனறி பபருமபானளம அரசியல், 
ெமூ்க பெயற்பாட்ைாைர்்களும ப்களவிபயழுப்பியுளைனர்.  
ஜனாதிபதியின இந்நைவடிக்ள்க குறித்து முஸ்லிம, 
தமிழ் அரசியல் தளைவர்்களும விமர்ெனங்்களை முன 
ளவத்துளைனர்.

கிழக்கு மா்காணத்தில் பதால்லியல் பிரபதெங்்களை 
அளையாைங் ்காணபதற்கும, அதளன பாது்காப்பதற்குமா்க 
அளமக்்கப்பட்டுளை பெயைணியின முதல் நைவடிக்ள்க 
பதால்லியல் பிரபதெங்்களை அளையாைங் ்காணபதாகும. 
இதற்கு பதால்லியல் துள்றயில் நிபுணத்துவம 
பபற்்றவர்்கபை பபாருத்தமாகும. அத்தள்கயவர்்களைபய 
இச்பெயைணிக்கு தளைவரா்க நியமனம பெய்திருக்்க 
பவணடும. ஆனால், பாது்காப்பு பெயைாைர் பமஜர் 
பஜனரல் ்கமல் குணரத்னளவ இதற்கு தளைவரா்க 
நியமனம பெய்துளைதன மூைமா்க முழுக்்க பாது்காப்பு 
தரப்பினரின ்கட்டுப்பாட்டிபைபய கிழக்கு மா்காணத்தில் 
பதால்லியல் பிரபதெங்்கள அளையாைங் ்காணப்பை 
இருக்கின்றன. 

இபத பவளை, கிழக்கு மா்காணத்தில் பை 
இைங்்களை பதால்லியல் பிரபதெங்்கள எனறு 
அளையாைப்படுத்தியுளைார்்கள. அவற்றில் 
பபருமபாைானளவ சிறுபானளமயினரின பரமபளர 
வாழ்வியல் பிரபதெங்்கைா்க இருக்கின்றன. 
அமபாள்ற மாவட்ைத்தில்தான அதி்க பிரபதெங்்கள 
இவவாறு அளையாைங் ்காணப்பட்டுளைன. அபத 
பவளையில் பதால்லியல் பிரபதெங்்கள எனறு 
அளையாைப்படுத்தப்பைாத இைங்்களில் கூை பபௌத்த 
வி்காளர்கள அளமக்்கப்பட்டுளைன. அவற்ள்றப் 
புனித பிரபதெங்்கள எனறு பிர்கைனப்படுத்திக் 
ப்காணடிருக்கின்றார்்கள. ெட்ைத்திற்கு மாற்்றமா்க 

சிறுபானளமயினர் வாழும பிரபதெங்்களில், பபௌத்தர்்கள யாருமில்ைாத 
பிரபதெங்்களில் இந்நைவடிக்ள்க்களை பமற்ப்காணடு வருகின்றார்்கள. 
இதற்கு சிறுபானளமயினரின தனியார் ்காணி்களையும, அரெ ்காணி்களையும 
பயனபடுத்திக் ப்காணடிருக்கின்றார்்கள. அமபாள்ற மாவட்ைத்தில் 
இ்றக்்காமம பிரபதெ பெயை்கப் பிரிவில் மாயக்்கல்லி மளையின உச்சியில் 
ெட்ைத்திற்கு மாற்்றமா்க ்கைந்த நல்ைாட்சியின பபாது புத்தர் சிளை 
ளவக்்கப்பட்ைது. அதளன தடுத்து நிறுத்துவதற்கு ஆட்சியின பங்்காளி்கள 
எனறிருந்த முஸ்லிம ்கட்சி்களுக்ப்கா, முஸ்லிம அளமச்ெர்்களுக்ப்கா, 
நல்ைாட்சிளய பாது்காத்துக் ப்காணடிருந்த தமிழ்த் பதசிய கூட்ைளமப்புக்ப்கா 
முடியவில்ளை. இனள்றய ஆட்சியில் அதன இருப்பு பமலும 
பைப்படுத்தப்படும எனைாம.

அபதபபானறுதான மாவனல்ளை, பதவன்கை பகுதியிலும பதால்பபாருள 
விவ்காரத்ளத மீணடும தூக்கிப் பிடிக்்க ஆரமபித்துளைனர். ்கைந்த வாரம 
ப்காழுமபில் இருந்தும பவறு இைங்்களில் இருந்தும மாவனல்ளை 
பதவன்களை ரஜமஹா விஹாளரக்கு வந்த குழுபவானறு இதற்்கான 
நைவடிக்ள்க்களை ஆரமபித்துளைனர். அதன முதல் ்கட்ைமா்க இைத்திரனியல் 
ஊை்கங்்கள வாயிைா்க நாட்டு மக்்களை இந்த விவ்காரம பதாைர்பா்க 
விழிப்பளையச் பெய்து நாைைாவிய ரீதியா்க மக்்களை இதற்கு ஆதரவா்க 
ஒனறு திரட்டும முயற்சியில் இந்த குழு இ்றங்கி இருக்கின்றது. அதன மூைம 
அரொங்்கத்திற்கு அழுத்தங்்களை ப்காடுக்்க முடியும எனறும இைத்திரனியல் 
ஊை்கங்்கள வாயிைா்க இவவிவ்காரத்ளத அடிக்்கடி பிரஸ்தாபிக்கின்ற பபாது 
இந்த விையம பதாைர்பா்க ்கரிெளன ்காட்டும பபாதுமக்்கள அணிபயானள்ற 
திரட்ை முடியும என பதவன்களை பிரதான ெங்்கநாயக்்கர் எதிர்பார்க்கி்றார்.

இந்த பதவன்களை வி்காளரக்குச் பொந்தமானதா்க கூ்றப்படும நிைப் 

பிரபதெத்ளத மீட்பதற்்கா்க சிங்ஹை ராவய, ளமத்திரி 
ெஹன பதனம, பபாது பை பெனா, பபரகும பெனா 
ஆகிய அளமப்புக்்கள ஒனறிளணந்து நீணை ்காைமா்க 
திட்ைங்்களை முனபனடுத்து வருகின்றன. 

பதவன்களை ரஜமஹா வி்காளரயில் வசிக்கும 
அமபதைாபவ ெங்்கரத்ன, பமதிரிகிரிபய புனயொர 
ஆகிய பிரதான பதரர்்கள பினனால் இருந்து இப்பிரபதெ 
முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான பிரொரங்்களை முனபனடுத்து 
வருகின்றனர். இப்பிரபதெத்தில் வசிக்கும முஸ்லிம 
குடுமபங்்கபை பதவன்களை வி்காளரக்குச் பொந்தமான 
்காணி்களை பிடித்துக் ப்காணடிருப்பதா்க நீணை ்காைமா்க 
குற்்றச்ொட்டுக்்கள முனளவக்்கப்பட்டு வருகின்றன.

இைங்ள்க பபௌத்த பாரமபரியத்தின புராதன 
பூமி என்ற வள்கயில் ஏராைமான பதால்பபாருள 
வையங்்கள உளைன எனபளத மறுப்பதற்கில்ளை. 
அளவ அளையாைம ்காணப்பட்டு உரிய முள்றயில் 
பாது்காக்்கப்பை பவணடும. 

ஆனால் துரதிஷைவெமா்க இைங்ள்கயில் 
பதால்பபாருள வையங்்கள என்ற பபார்ளவயில் 
்காணி ஆக்கிரமிப்பு்களும சிறுபானளமயினருக்கு 
எதிரான திட்ைமிட்ை அைக்குமுள்ற்களுபம 
முனபனடுக்்கப்படுகின்றளம ்கவளைக்குரியதாகும.

குறிப்பா்க வைக்கு கிழக்கில் தமிழ், முஸ்லிம மக்்கள 
பெறிந்து வாழும பகுதி்களில் கூை திடீர் திடீபரன 
புத்தர் சிளை்களை ளவத்துவிட்டு அவற்ள்ற எந்தவித 
ஆதாரங்்களுமினறி பதால்பபாருள வையங்்கைா்கப் 
பிர்கைனப்படுத்துகின்ற மள்றமு்க நி்கழ்ச்சிநிரல் பை 
வருைங்்கைா்க முனபனடுக்்கப்பட்டு வருகின்றது. 

தற்ெமயம ஜனாதிபதியினால் நியமிக்்கப்பட்டுளை 
பதால்பபாருள பதாைர்பான ஜனாதிபதி பெயைணியும 
அதில் பபருமபானளமயின ெமூ்கத்தினபர முழுக்்க 
முழுக்்க அங்்கம வகிப்பதும இந்த பவளைத்திட்ைத்ளத 
பமலும வீரியப்படுத்துபமா என்ற ்கவளைளய 
சிறுபானளம மக்்கள மத்தியில் பதாற்றுவித்துளைது. 
இது விையத்தில் அரொங்்கம மி்கவும நியாயமா்க நைந்து 
ப்காளை பவணடியது அவசியமாகும. பதால்பபாருள 
வையங்்களைப் பாது்காப்பதற்கு ப்காடுக்கும 
முக்கியத்துவத்ளத சிறுபானளம ெமூ்கங்்களின இருப்ளப 
பாது்காப்பதற்கும ப்காடுக்்க பவணடியது அரொங்்கத்தின 
பபாறுப்பாகும.
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இலங்கையில் ப�ொதுச்சட்டஙகைள், 
தனியொர் ்சட்டஙகைள் என இரண்டு வ்கை 
்சட்டஙகைள் ந்்ட மு ்ையில் உள்்ளன. அர
சி ய ல ்ைப்புச ்சட்டம், உரரொைன் ்டசசுச 
்சட்டம், ஆங கிலச ்சட்டம், இலங்கைப் 
�ொரொ ளு ைன்ைத் தினொல் உரு வொககைப்�ட்ட 
ைற்றும் உரு வொககைப்�டும் ்சட்டஙகைள் 
என்�ன ப�ொதுச ்சட்டத்துள் அ்டஙகும்.

கைண் டி யச்சட்டம், ரத்ச வ ழ ்ைச்சட்டம், 
முஸ்லிம் ்சட்டம் என்�ன தனியொர் ்சட
்டஙகைள் எனப்� டு கின்ைன. இ்வ தனி
பயொரு ்சமு கைத் திற்கு அல்லது தனி பயொரு 
பிர ரத ்சத் துககு என வ்ர ய றுககைப்�ட்ட 
்சட்டஙகை ்ளொகும்.

தற்ர �ொது இலங்கையில் ர�சு ப�ொ ரு
்ளொகை உள்்ள ஜனொஸொ எரிப்பு விவ கைொரம்  
உயர் நீ தி ைன்ைத்தில் ரகைள் விக குட� டுத்
தப்�ட டுள்்ளது. இநதக ரகைள் விக குட
� டுத்தல் எநத ்சட்ட அடிப்� ்்டயில் 

முன்்வககைப்�ட டுள்்ளது என்�்த 
அவ தொ னிப்ர�ொம்.

அர சி ய ல ்ைப்புச ்சட்டத்தின் அத் தி
யொயம் III உறுப் பு்ர 10 இவவொறு குறிப்
பி டு கின்ைது.

"ஆப்ளொவப வொ ரு வரும் தொன் 
விரும்பும் ைதத்்த அல்லது நம் பிக
்கை்ய உ்்ட ய வ ரொ யி ருத்தற்கைொன 
அல்லது ரைற்ப கைொள்வ தற்கைொன சுதந திரம் 
உட�்ட, சிநத்ன ப்சய்யும் சுதந திரம், 
ைனச்சொட சி்யப் பின்�ற்றும் சுதந திரம், 
ைதச சுதந திரம் என்� வற் றுககு உரித் து
்்ட ய வ ரொதல் ரவண்டும்'

இநத உறுப் பு ்ர யின்�டி ஆப்ள வரும் 
தொன் விரும் பிய ைதத்்தப் பின்�ற்ை 
முடியும். இப்�டி விரும் பிய ைதத்்தப் 
பின்�ற்றும் ர�ொது அநத ைதக ரகைொட
�ொட டுககை ்ைய ப்சயற்� டு வ தற்கைொன 
சுதந திரம் அவ ருக குண்டு.

இநத வி்டயம் உறுப் பு்ர 14 (1) 
(உ) ைற்றும் 14 (1) (ஊ) ஆகி ய வற்றில் 

இன்னும் பதளி வொகைக குறிப் பி ்டப்
�ட டுள்்ளது.

உறுப் பு்ர 14 (1) (உ) பின்வ ரு ைொறு 
குறிப் பி டு கின்ைது.

'ஒவப வொரு பிர ்்சயும் தனி யொகை அல்
லது ைற்ை வர்கை ளு்டன் ர்சர்நது �கி ரங
கை ைொ கை ரவனும், அநத ரஙகை ைொ கை ரவனும் 
தனது ைதத்்தரயொ அல்லது நம் பிக
்கை ்யரயொ வழி �ொட டிலும் அனு ்ச ரிப்
பிலும், ்சொத ்ன யிலும் ர�ொத ்ன யிலும் 
பவளிப்� டுத் து வ தற்கைொன சுதந திரம்'

உறுப் பு்ர 14 (1) (ஊ) பின்வ ரு ைொறு 
குறிப் பி டு கின்ைது.

'ஒவப வொரு பிர ்்சயும் தனி யொகை அல்
லது ஏ்ன ய வர்கை ளு்டன் ர்சர்நது தனது 
ப்சொநதக கைலொ ்சொ ரத்்த அனு � விப்�
தற்கும், ரைம்� டுத் து தற்கும் அத் து்டன் 
தனது ப்சொநத பைொழி்யப் �யன் �டுத்
து வ தற் கு ைொன சுதந திரம்'

அர சி ய ல ்ைப்பின் இநத உறுப் பு
்ர கைளின் �டி இலங்கைப் பிர ்்சகைள் 

எவரும் தொம் விரும் பிய ைதத்்த ைற்றும் 
ைதக ரகைொட�ொ டு கை்்ள பின்�ற்ை உரி ்ை
யு ்்ட ய வர்கை ்ளொவர். இதன்�டி முஸ்
லிம்கைள் தைது ஜனொ ்சொககை்்ள அ்டககைம் 
ப்சய்வ தற்கைொன உரி்ை அவர்கை ளுககு 
உள்்ளது. ஏபனனில் ஜனொ ஸொககை்்ள 
அ்டககைம் ப்சய்வ பதன்�து இஸ்லொ மிய 
ைதத்தில் ப்சொல்லப்�ட்ட ஏற்�ொ ்டொகும்.

அர சி ய ல ்ைப்பில் குறிப் பி ்டப்
�ட டுள்்ள இநத ்சட்ட ஏற்�ொ டு கைளின் 
கீழ் முஸ் லிம்கை ளுககைொன ைதம் ்சொர்நத 
உரி்ை பகைௌஸ் எதிர் பகைௌஸ் (1986) 
என்ை வழககு தீர்ப்பின் மூலம் ரைலும் 
உறு திப்� டுத்தப்�ட டுள்்ளது.

ப்சொத் து று தி யற்ை வழி யு ரி ்ைககைொகை 
எவ ரரனும் ஒரு வ ருககு இரத்த உைவு 
மு்ை என்னும் ரத்வப்�ொட்்ட 
முஸ்லிம் ்சட்டம் சுட டிககைொட டு கின்ைது. 
எனரவ, ைகை ரவற்பு பதொ்டர்�ொன ப�ொது
வொன ்சட்டம் இநத முஸ்லிம் ்சட்டத்்த 
வழகப கைொ ழிககைொது என இநத வழககில் 

உயர் நீதி ைன்ைம் தீர்த் துள்்ளது. இநதத்
தீர்ப்பு அர சி ய ல ்ைப்பின் உறுப் பு்ர 14 
(1) (உ) ஐ ்ைய ைொகை ்வத்து வழஙகைப்
�ட்ட தொகும்.

அர சி ய ல ்ைப்பு ்சட்ட ஏற்�ொ டுகைள் 
இவ வி த மி ருககை பகைொரரொ னொ வினொல் 
இைககும் ்சகை ல ்ரயும் எரிககை ரவண்டும் 
என்று சுகைொ தொர அ்ைசசு அறி வித்தல் 
விடுத் துள்்ளது. இநத  அறி வித்த்ல 
்ைய ைொகை ்வத்து பகைொரரொ னொ வினொல் 
இைநத முஸ் லிம்கைளின் ஜனொ ஸொககைளும் 
எரிககைப்�டடு வரு கின்ைன.

இஸ்லொம் ைொர்ககைத்்தப் ப�ொறுத்த 
வ்ர ஜனொ ஸொககை்்ள மிகை கைண் ணி ய
ைொகை ்கையொ்ள ரவண் டி ய்ை குறித்து 
வி்ளககை ை ளிககைப்�ட டுள்்ளது. மிகைவும் 
�க கு வ ைொகை அ்டககைம் ப்சய்யப்�்ட 
ரவண் டி யதன் அவ சியம் வலி யு றுத்தப்
�ட டுள்்ளது.

(03 ஆம் பக்கம் பாரக்க)

எஸ்.றிபான் 

உலகின் ப�ொரு ்ளொ தொ ரத்தின் மீது 
ப�ரும் தொககைத்்த ஏற்� டுத் தி யுள்்ள 
பகைொவிட  19 ்வரஸ் தொககைத் தி லி ருநது 
மீ்ள அபை ரிககைொ ர�ொன்ை நொடு கை ளுககுக 
கூ்ட �ல ைொதஙகைள் எடுக கு பைன்று 
ப�ொரு ்ளொ தொர வல் லு நர்கைள் பதரி வித்துக 
பகைொண் டி ருக கின்ைொர்கைள். அப்� டி யொகை 
இருநதொல் இலங்கை ர�ொன்ை நொடு கை
ளுககு வீழ்ச சி ய ்்டநது பகைொண் டி ருககும் 
ப�ொரு ்ளொ தொ ரத்்த மீ்ளக கைட்ட ்ைத்துக 
பகைொள்வ தற்கு எவவ ்ளவு கைொலம் எடுக கு
பைன்று ப்சொல்ல முடி யொது. 

இத்த ்கை ய பதொரு ப�ொரு ்ளொ தொர 
பநருககைடி ஏற்�ட டுள்்ள நி்லயில் 
பகைொவிட  19 ்வரஸ் தொககைத்்த கைட
டுப்� டுத் து வ தற்கு அர ்சொஙகைம் எடுத்துக 
பகைொண் டி ருககும் கைட டுப்�ொடடு ந்ட வ டிக
்கை கை ளினொல் ்சொதொ ரண பதொழி லொ ்ளர்கைள் 
ப�ரும் �ொதிப் பி லுள்்ளொர்கைள். இத்த ்கை
ய வர்கை ளுககு நிவொ ரணம் பகைொடுககை 
ரவண் டிய கைட்டொயம் அர ்சொஙகைத் திற்கு 
ஏற்�ட டுள்்ளது. 

இலங்கையில் வி்ரவில் ப�ொதுத் 
ரதர்தல் ந்்ட ப� ை வுள்்ள சூழலில் 
�ொதிககைப்�ட டுள்்ள பதொழி லொ ்ளர்கை ளுககு 
நிவொ ர ணஙகை்்ள பகைொடுககைொது ர�ொனொல், 
அத்ன எதிர்க கைட சி யினர் தஙகை ளுககு 
்சொத கை ைொகைப் �யன்� டுத்திக பகைொள்வர். அர
்சொஙகைத் தரப் பி னரின் வொககு வங கியில் 
வீழ்சசி ஏற்�டும். இதனொல் அர ்சொஙகைம் 
நிவொ ரணக பகைொடுப்� ன வு கை்்ள வழஙகிக 
பகைொண் டி ருக கின்ைது.

இரத ரவ்்ள, அர ்சொஙகைம் ப�ொதுத் 
ரதர்த்ல ந்டத் து வ தற்கு அவ ்சரம் 
கைொடடிக பகைொண் டி ருக கின்ைது. தற்ர �ொ
்தய நி்லயில் ப�ொது ைககை ளுககு 
அவர்கைளின் ந்ட ைொட்டத் திற்கு பூரண 
சுதந திரம் வழஙகை முடி யொது. ப�ொது ைக
கைளில் �லர் பகைொவிட  19 ்வரஸ் தொககைத்
தி்னப் �ற் றிய கைவ ்ல யில்லொது, 

சுகைொ தொ ரத் து ்ை யி னரின் அறி வு றுத்
தல்கை்்ள கைவ னத்திற் பகைொள்்ளொது 
ப்சயற்�டடுக பகைொண் டி ருக கின்ைொர்கைள். 
அதனொல், இலங்கையில் முற்ைொகை 
பகைொவிட – 19 ்வரஸ் தொக குதல் இல்
லொைல் ர�ொகும் வ்ரககும் ்சமூகைக 
கைட டுப்�ொ டு கை்்ள அமுல்� டுத்த ரவண்
டி ய பதொரு கைட்டொயம் அர ்சொஙகைத் திற்கு 
இருக கின்ைது. 

பகைொவிட  19 ்வரஸ் தொக குதல் 
நொடடில் ரைொ்ச ைொன நி்ல்ய அ்்ட
யு ைொயின் அது அர ்சொஙகைத்தின் ப்சொல்
வொககில் எதிர்த் தொககைத்்த ஏற்� டுத்தும். 
இத்னக கைருத்திற் பகைொண்டு அர ்சொஙகைம் 
ந்ட வ டிக்கை கை்்ள எடுத்துக பகைொண் டி ருக
கின்ைது.

ஆயினும், அர ்சொஙகைம் ்சமூகைக கைட டுப்�ொ
டு கை ளுககு ைத் தியில் ப�ொதுத் ரதர்த்ல 
ந்டத்தும் வ்கை யி ரலரய ப்சயற்� டு கின்
ைது. ்சமூகைக கைட டுப்�ொ டு கை்்ள முற்ைொகை 
நீககைவும் முடி யொது. அவவொறு நீக கு வது 
கூ்ட அர ்சொஙகைத் திற்கு �ொதிப்்� ஏற்
� டுத் தி விடும். அரத ரவ்்ள, ்சமூகைக 
கைட டுப்�ொ டு கை்்ள முற்ைொகை நீககும் வ்ர 
ப�ொதுத் ரதர்த்ல பிற்ர �ொ டு வது என்
�து கூ்ட அர ்சொஙகைத்தின் ப்சல்வொககில் 
�ொதிப்்� ஏற்� டுத்தும். இதனொல் 
அர ்சொஙகைம் ப�ொதுத் ரதர்த்ல ந்டத்த 
ரவண் டு பைன்று விரும் பு கின்ைது. 
அதற்ரகைற்ைொற்ர�ொல் கைருத் துககை்்ள அர
்சொஙகைத் தரப் பினர் பவளி யிடடுக பகைொண்
டி ருக கின்ைனர்.

எதிர்ககைட சி யினர் தற்ர �ொ ்தய ்சமூகைக 
கைட டுப்�ொ டு கை ளுககு ைத் தியில் ப�ொதுத் 
ரதர்த்ல ந்டத்த முடி யொது. ரதர்த்ல 
பிற்ர �ொ்ட ரவண்டும். முதலில் ப�ொது 
ைககைளின் வொழ்வொ தொ ரத் திற்கைொன ந்ட வ
டிக்கை கை்்ள எடுககை ரவண் டு பைன்று 
பதரி வித்துக பகைொண் டி ருக கின்ைொர்கைள். 
அர ்சொஙகைத் திற்கு பநருககை டி கை்்ள ஏற்�
டுத்தித் தைது ப்சல்வொக்கை அதி கை ரித்துக 
பகைொள்்ள ரவண் டு பைன்று எண் ணு கின்
ைொர்கைள். 

எதிர்ககைட சி யினர் ப�ொதுத் ரதர்தலில் 
அர ்சொஙகைத்்த ரதொற்கை டிப்� தற்கைொகை தற்
ர�ொ ்தய சூழ்ல �யன்� டுத்திக பகைொள்்ள 
ரவண் டு பைன்று சிந தித்துக பகைொண்
்டொலும், அது ்சொத் தி ய ைொ குைொ என்ை ்சந

ரத கைமும் உள்்ளது. எதிர்க கைடசி �ல ைொகை 
இருநதொல்தொன் ஆளுந தரப் பி ன்ர 
வீழ்த்த முடியும். ஆனொல், எதிர்க கைட சி யி
னரின் ந்ட வ டிக்கைகைள் யொவும் ஆளுந 
தரப் பி ன ருககு ்சொதகை நி்ல ்யரய ஏற்
� டுத்திக பகைொண் டி ருக கின்ைது. ஆளும் 
தரப் பி ன ருககு எதி ரொகை ப்சயற்�்டக கூடிய 
ைககைள் ப்சல்வொககு ஐக கிய ரதசிய கைட
சிகரகை இருக கின்ைது. ஆனொல், அககைட
சிககுள் கைொணப்�ட்ட உள் மு ரண்�ொ டுகைள் 
ஜனொ தி �தித் ரதர்தலின் பின்னர் கைடசி 
பி்ள வு �டும் நி்ல்ய ஏற்� டுத் தி யுள்
்ளது. தற்ர �ொது ஐக கிய ரதசிய கைட சியின் 
அதி கை ைொன முன்னொள் �ொரொ ளு ைன்ை 
உறுப் பி னர்கைள் ்சஜித் பிரர ை தொஸ த்ல
்ை யி லொன ஐக கிய ைககைள் ்சக தியில் 
இ்ணந துள்்ளொர்கைள். அது ைட டு ைன்றி 
இரண்டு தரப் பி னரும் ப�ொதுத் ரதர்
தலில் தனித்த னிரய ரவட பு ை னுககை்்ள 
தொககைல் ப்சய் துள்்ளனர். இதனொல், ஐக கிய 
ரதசியக கைட சியின் வொககு வஙகி பி்ள வு
�ட டுள்்ளது. அத்ர தொடு கைட சிககுள் ஏற்
�ட்ட முரண்�ொ டுகைள், கைட சியில் ஏற்�ட்ட 
பி்ள வுகைள் கைொர ண ைொகை ஆத ர வொ ்ளர்கைளில் 
ஒரு பதொ்கை யினர் இரண்டு தரப் பி னரும் 
ரவண்்டொ பைன்று ரவறு கைட சி கைளில் 
இ்ணநது ப்சயற்�டடுக பகைொண் டி ருக
கின்ைொர்கைள். 

ஐக கிய ரதசிய கைட சிககுள் ஏற்�ட டுள்்ள 
இநத பி்ள வி்ன ்சரி யொகை �யன்� டுத்திக 
பகைொள்்ள ரவண் டு பைன்று அர ்சொஙகைத் 
தரப் பினர் நி்னக கின்ைொர்கைள். அரத 
ரவ்்ள, �ொரொ ளு ைன்ைத் ரதர்த லுக கு ரிய 
ரவட பு ை னு்வ ப்சல் லு � டி யற்ை தொக
கினொல், ஐக கிய ரதசியக கைட சிககுள் ஏற்
�ட டுள்்ள முரண்�ொ டுகைள் ஏரதொ பவொரு 
உ்டன்�ொடடின் அடிப்� ்்டயில் நீஙகி, 
இரண்டு அணி யி னரும் ஒற் று ்ை யொ கி
வி ்ட லொ பைன்ை அச்சம் ஆளுந தரப் பி ன

ருககு இருக கின்ைது. இது நியொ ய ைொன 
அச்சமும் கூ்ட.ஆனொல், ப�ொதுத் ரதர்
த்ல ந்டத் து வ தற் கு ரிய சூழல் முற்ைொகை 
இல்லொத நி்லயில், ்சமூகைக கைட டுப்�ொ
டுகைள் விதிககைப்�ட டுள்்ள நி்லயில் 
ப�ொதுத் ரதர்த்ல ந்டத் து வ பதன்�து 
ஏற்றுக பகைொள்்ள முடி யொ பதன்�ரத அர
சியல் ப்சயற்�ொட்டொ ்ளர்கைளின் கைருத் துககை
்ளொகை இருக கின்ைன. 

இரத ரவ்்ள, இன வொ தத்தின் மூல ைொகை 
அர சியல் ப்சய்து பகைொண்்ட வர்கை ளுககு 
�ொரொ ளு ைன்ைத் ரதர்தலில் தைது இன வொ
தத்்த வியொ �ொரம் ப்சய்ய முடி யுைொ என்ை 
ரகைள் வி கைளும் உள்்ளன. இலங்கையின் 
அர சியல் சூழலில் முஸ் லிம்கை ளுககு 
எதி ரொன கைருத் துககை்்ள முன் ்வத்ரத 
அர சியல் வியொ �ொரம் ப்சய் துள்்ளொர்கைள். 
இத்ன கை்டநத 2010ஆம் ஆண் டு கைளின் 
பின்னர் அதி கை ைொகைக கைொணலொம். 

பகைொவிட  19 ்வரஸ் தொககைத் திற்குக 
கூ்ட முஸ் லிம்கைள்தொன் கைொரணம் எனப் 
�ழி சுைத்தி இன வொ தத்்த தூண்்ட 
நி்னத்தொர்கைள். முஸ் லிம்கைள் பகைொவிட  
19 ்வரஸ் கைொவிகைள் என்று கைொட டு வ தற்கு 
முற்�ட்டொர்கைள். ஆனொல், இத்தொக குதல் 
முழு உல ்கையும் பீடித் துள்்ள பதன்
� தனொல் அத்ன இன வொ த ைொககிக 
பகைொள்வதில் இன வொத அர சி யல்வொ திகைள் 
ரதொல் வி ய ்்டந துள்்ளொர்கைள். இதனொல், 
இன வொத அர சி யல்வொ திகைள் இத்ன 
இன வொ த ைொகை ர�சு வொர்கைள் என்று 
ப்சொல்ல முடி யொது.  பகைொவிட  19 ்வரஸ் 
தொக கு த்ல கைட டுப்� டுத் து வ தற்கு 
விதிககைப்�ட்ட ்சமூகைக கைட டுப்�ொ டு கை்்ள 
முஸ் லிம்கைள் மிகைவும் அவ தொ ன ைொகைப் பின்
�ற் றி னொர்கைள். �ள் ளி வொ ்சல்கை்்ளக கூ்ட 
திைககை ரவண் டு பைன்று முஸ் லிம்கைள் 
அவ ்சரம் கைொட்ட வில்்ல. 

இந நி ்லயில் ஜனொ தி � தி யினொல் 

கிழககு ைொகைொ ணத்தில் உள்்ள பதொல்
லியல் இ்டஙகை்்ள அ்்ட யொ்ளங 
கைொணவும், அத்னப் �ொது கைொப்� தற்கைொ
கைவும் நிய மிககைப்�ட டுள்்ள குழு முழுககை 
ப�ரும்�ொன்்ை யி ன்ரக பகைொண்ர்ட 
நிரப்�ப்�ட டுள்்ளது. அரத ரவ்்ள, சிறு
�ொன்்ை யி னரின் �ொரம்� ரிய கைொணிகைள் 
�றி ர�ொகைக கூடிய நி்லயும் உள்்ளது. 
ஏற்கை னரவ கிழககில் பதொல்ப �ொருள் 
தி்ணககை ்ளத் தினொல் அ்்ட யொ்ளங 
கைொணப்�ட டுள்்ள �ல இ்டஙகைள் குறித்து 
�ொரிய ்சர்ச்்சகைள் உள்்ளன. இந நி ்லயில் 
ஜனொ தி � தி யினொல் நிய மிககைப்�ட டுள்்ள 
இக கு ழு வுககு எதி ரொகை சிறு �ொன்்ை யினர் 
எதிர்ப் புககை்்ள கைொட டினொல், அத்த ்கைய 
எதிர்ப் புககைள் ப�ரும்�ொன்்ை யினர் ைத்
தியில் அர ்சொஙகைத் தி ைகு ஆத ர வொன கைருத்
துககை்்ள அதி கை ரிககைச ப்சய்யும் என்�தில் 
ஐய மில்்ல. 

இவவொறு இலங்கையின் அர சியல் 
�ல பநருககை டி கை்்ள எதிர் பகைொண் டுள்
்ளது. அர ்சொஙகைத்்தப் ப�ொறுத்த வ்ர 
ப�ொரு ்ளொ தொரப் பிரச சி ்னரய முக கி
ய ைொ கை வுள்்ளது. இலங்கைககு ப�ரும் 
வரு ைொ னத்்த ஈடடிக பகைொடுத்த சுற் று
லொத் து்ை முழு ்ை யொகை �ொதிககைப்�ட
டுள்்ளது. 

நொடடு ைககைள் ப�ொரு ்ளொ தொரப் பிரச சி
்ன்ய ஓர ்ள வுககு உணர்ந துள்்ளொர்கைள். 
ஆனொல், இன்னும் மிகைப் ப�ரிய தொககைம் 
ப�ொது ைககை ளி்டம் ஏற்� ்ட வில்்ல. 
ப�ொரு ்ளொ தொ ரத்தில் ஏற்�ட டுள்்ள பின்ன
்்ட வி்ன ப�ொது ைககைள் முழு ்ை யொகை 
உணரும் நி்ல ஏற்� டு வ தற்கு முன்ன
தொகை �ொரொ ளு ைன்ைத் ரதர்த்ல ந்டத்த 
ரவண் டு பைன்�ரத அர ்சொஙகைத் தி னரின் 
எண்ண ைொகும். 

இரத ரவ்்ள, ரதர்தல் ஆ்ணக கு ழு
வினர் திகைதி அறி விககைப்�ட்ட தி லி ருநது 

�ொரொ ளு ைன்ைத் ரதர்த்ல ந்டத் து வ தற்கு 
70 நொடகைள் ரத்வப்�டும். நீதி ைன்
ைத்தின் தீர்ப்பின் �டிரய ப்சயற்�்ட 
முடி யு பைன்று பதரி வித் துள்்ளது. இரத 
ரவ்்ள, �ொரொ ளு ைன்ைத் ரதர்த லுக கு ரிய 
வொககுச சீடடு அச்ச டிககைப்�ட டுள்்ள தொகை 
ரதர்தல் ஆ்ணக கு ழுவின் த்லவர் 
ர�ரொ சி ரியர் ஹ{ல் அர ்சொஙகைத்தின் மீது 
குற்ைம்்சொட டி யுள்்ளொர். ரதர்த லுக கு ரிய 
திகைதி தீர்ைொனிககைப்�்டொத நி்லயிலும், 
ரவடபுைனு �ற்றி வழககு நீதிைன்ைத்தில் 
உள்்ள நி்லயிலும் வொககுச சீடடுககை்்ள 
அச்சடித்துள்்ள்ை்ய ஏற்றுக பகைொள்்ள 
முடியொபதன்றும் அவர் பதரிவித்துள்்ளொர். 

இரத ரவ்்ள, இலங்கை பதொழிலொ்ளர் 
கைொஙகிரஸின் த்லவர் முன்னொள் 
அ்ைச்சர் ஆறுமுகைன் பதொண்்டைொனின் 
திடீர் ைரணம் ஆளுந தரப்பினருககு 
ப�ரும் தொககைத்்த ஏற்�டுத்தியுள்்ளது. 
இலங்கை பதொழிலொ்ளர் கைொஙகிரஸ் 
ஆளுந தரப்பினரு்டன் இ்ணநரத 
�ொரொளுைன்ைத் ரதர்தலில் 
ர�ொடடியிடுவதற்கு ரவடபு ைனுககை்்ள 
தொககைல் ப்சய்துள்்ளது. ை்லயகை 
ைககைளின் ஆதர்வ ஆறுமுகைன் 
பதொண்்டைொனின் மூலைொகை ப�ற்றுக 
பகைொள்்ள முடியுபைன்று ஆளுந தரப்பினர் 
ர�ொட்ட கைணககு நி்ைரவறுைொ 
என்�தில் ்சநரதகைஙகைள் ஏற்�டடுள்்ளன. 
இலங்கை பதொழிலொ்ளர் கைொஙகிரஸில் 
ஆறுமுகைன் பதொண்்டைொனுககு அடுத்த 
இ்டத்தில் எநதபவொருவரும் இல்்ல. 
இதனொல், இலங்கை பதொழிலொ்ளர் 
கைொஙகிரஸ் தைககு இருககின்ை ைககைள் 
ப்சல்வொக்கைப் �ொதுகைொத்துக பகைொள்ளுைொ 
என்�த்ன ரதர்தலின் மூலைொகைரவ 
்சரியொகை எ்்டர�ொடடுக பகைொள்்ளலொம். 
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எம  நாட்டில் சுமார் 2650 பதி  ெசய்
யப்பட்ட பள் ளி வா சல்கள் இ க் கின்றன. 
ெகாவிட்19 ைவரஸ் தைல ெய த்த 
காலத் தி லி ந்  பள் ளி வா சல்கைள 
டி வி ம் படி அர சாங்கம் அறி வித்த . 

கடந்த மார்ச் மாதம் ந ப்ப கு தி யி லி ந்  
சுமார் 21/2 மாதங்க க்கும் ேமலாக 
பள் ளி வா சல்களில் ெதா  ைக க க்கான 
அதான் மாத் தி ரேம அன்  தல் ஒலித்  
வந்த .
பள் ளி வா சல்கைளப் பயன்ப த்  வ

தற்கு அ  மதி வழங்கப்ப ட வில்ைல.
ஸ் லிம்கள் அைன வ ம் தவ ற வி

டா  ெதா ம் ஜ−ம்ஆ ெதா  ைகக்கும் 
வாய்ப்  கிைடக்க வில்ைல.
நாட்டின் நகர்ப் ற பள் ளி வா சல்கள் 

பல வற்றில் ஜ−ம் ஆவின் ேபா  
மக்கள் நிரம்பி வழிந்தைத அன்  
நாம் கண்ேடாம். பள் ளி வா சல்க க்கு 
ெவளிேய வீதி களில் தைர வி ரிப் க் கூட 
இன்றி மக்கள் ெதா  ைக கைள நிைற
ேவற் றி யைத நாம்  கண்ேடாம்.
ேநான்  மாதத்தில் பிர கா சித்த பள்

ளி வா சல்கள் ஒளி யி ழந்தன. தராவிஹ் 
ெதா  ைகேயா  ஏைனய ெதா  ைக கேளா 
இடம் ெபற வில்ைல. இப்தா க்கும் இட
மில்லாமல் ேபான . ெப நாள் ெதா
ைக ம் இடம் ெபற வில்ைல.
இைவ ய ைனத் ம் ெகாவிட்19 உ

வாக் கிய ேசாத ைனகள். பள் ளி வா சல்
களில் இமாம் ஜமாஅத் இன்றி மக்கள் 
மனம் ெவ ம் பினர். ஜ−ம்ஆ ெதா ைக 
இன்றி ன் ற்றனர். ெப நாள் 
ெதா ைக,தராவிஹ் ெதா  ைக யின்றி 
கண்க லங் கினர்.
ெகாவிட்19 ைவரஸ் ெதாற் றி லி ந் ம் 

மக்கைளக் காப்பாற்  வ தற்கா கேவ 
அர சாங்கம் பள் ளி வா சல்கைளத் திறப்ப
தற்கு அ  மதி வழங்க வில்ைல. இலங்
ைகயில் ெகாவிட்19 கட் ப்பாட் க்குள் 
ெகாண்  வரப்பட் ள்ள நிைலயில் 
அரசு சில க  ைம யான நிபந்த ைன களின் 
கீழ் பள் ளி வா சல்கள் உட்பட மதத்த
லங்கைள மீளத் திறப்ப தற்கு அ  மதி 
வழங் கி ள்ள . இ  ெதாடர்பில் சுகா தார 
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்  டாக்டர் 
அனில் ஜாசிங்க க  ைம யான நிபந்த
ைன கைள உள்ள டக் கிய சுற்  நி  ப
ெமான் றிைன ெவளி யிட் ள்ளார். அனில்  
ஜாசிங்க டப்பட் ள்ள மதத்த லங்கைள 
மீளத் தி றப்ப  ெதாடர்பில் வழங் கி
ள்ள க  ைம யான வழி காட்டல்கைள 
ஆராய்ந்  வக்  சைப பள் ளி வா சல்கைள 
மீளத் தி றப்ப தற்கு தீர்மா னித் ள்ள டன் 
ேம ம் சில தீர்மா னங்க ைள ம் நிைற
ேவற் றி ள்ள .

வக்  சைப பள் ளி வா சல்க க்கு 
வழங் கி ள்ள வழி காட்டல்க ம் 

தீர்மா னங்க ம்
கடந்த ேம மாதம் 27 ஆம் திகதி சுகா

தார அைமச்சு மதத்த லங்கள் மீளத் தி றப்
ப  ெதாடர்பில்  வழங் கி ள்ள வழி காட்
டல்கள் ெதாடர்பில் வக்  சைப பின்வ ம் 
தீர்மா னங்கைள ேமற்ெ காண் ள்ள . 
அந்த வழி காட்டல்களின் படி அவ தான 
வல யங்க க்குள் அைமந் தி க்கும் 
அைனத்  மதத்த லங்க ம் டி ைவக்
கப்ப ட ேவண் ம். அதன்ப டிப்ப ைடயில் 
அவ தான வல யங்க ளாக ெபயர் குறிப் பி
டப்பட் ள்ள பகு தி களில் அைமந் ள்ள 
பள் ளி வா சல்கள் வக்  சைப யினால் டி 
ைவக்கப்ப ட ேவண் ம்.
ஏைனய பகு தி களில் அைமந் ள்ள பள்

ளி வா சல்கள் பின்வ ம் நிபந்த ைன களின் 
கீழ் மக்கள் சமய நட வ டிக்ைகக்க க்காக 
தனித்த னி யாக ெதா  வ தற்காக திறக்கப்
ப ட ள்ளன.
பள் ளி வாசல் நிர்வா கிகள், தற்கா லிக 

நிர்வா கிகள் மற் ம் பள் ளி வா சல்கைளப் 
பயன்ப த் ம் ெபா  மக்கள் அதற்கான 
வழி காட்டல்கைள மிக ம் இ க்க மாகக் 
கைடப் பி டிக்க ேவண் ம்.

01. ெபா  மக்க க்காக பள் ளி வா
சல்கள் திறக்கப்ப  வ தற்கு ன்  
நிர்வா கிகள், தற்கா லிக நிர்வா கி க ளினால் 
பள் ளி வாசல் மற் ம் அதற்கு சூழ ள்ள 
பகு திகள் ெபா  சுகா தார அதி கா ரியின் 
தீவிர கண்கா ணிப்பின் கீழ் ெதாற்  
நீக்கி உப ேயா கித்  சுத்தப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். பின்  ேதைவக்கு ஏற்ப 
ெதாடர்ந்  ெதாற்  நீக்கப்ப ட ேவண் ம்.

02. ைழ  ஒ  வாச க்கு மட் ப்ப
த்தல் பட ேவண் ம்.
03.ஒ  வ ரி லி ந்  மற்றவர் ஒ  மீற்றர் 
ரத்தில் ெதா ைக ேமற்ெ காள்ளப்பட 

ேவண் ம். இந்த இைட ெவளி பள் ளி
வாசல் நிர்வா கிகள், தற்கா லிக நிர்வா கி க
ளினால் அைட யா ள மி டப்ப ட ேவண் ம்.

04.அவர்களால் உட் பி ர ேவ சிக்கும் 
இடத்தில் ைககைளக் க   வ தற்
கான வச திகள் ெசய்  ெகா க்கப்ப ட
ேவண் ம்.

05.பஜ்ர்  ெதா  ைகக்கு 15 நிமி டங்க
க்கு ன்  பள் ளி வாசல் திறக்கப்பட்  

ெதா  ைகயின் 45 நிமி டங்க க்குப் 
பின்  டப்ப ட ேவண் ம். மீண் ம் 
ஹர் ெதா  ைகக்கு 15 நிமி டங்க
க்கு ன்  பள் ளி வாசல் திறக்கப்ப ட

ேவண் ம். பின்  இஷா ெதா  ைகக்கு 
45 நிமி டங்களின் பின்  டப்ப ட
ேவண் ம்.

06.சுகா தார அைமச்சின் வழி காட்டல்
க ளின்படி எவ் வித சாதா ரண அல்ல  
விேஷட இமாம் ஜமாஅத் ெதா  ைக
க க்ேகா, சமய ரீதி யான ஒன்  கூட
க்ேகா அ  ம தி யில்ைல. இதன்படி 

ஐேவைள இமாம் ஜமாஅத் ெதா ைக 
மற் ம் ஜ−ம்ஆ ெதா ைக  மற் ம் 
ஜ−ம்ஆ ெதா ைக  மற் ம் ஒன்  கூடி 
ெதா தல் அல்ல  நிக்காஹ் மஜ்லிஸ் 
உட்பட ஏைனய ஒன்  கூடல் சமய நட
வ டிக்ைக க க்கு ம  அறி வித்தல் வைர 
அ  ம தி யில்ைல.

07.எந்தச் சந்தர்ப்பத் தி ம் பள் ளி வா
ச க்குள் 30 அல்ல  அதற்குக் குைற
வான எண் ணிக்ைக யா ேனா க்கு தனித்த
னி யாகத் ெதா  வ தற்கு அ  ம தி ண் .

08.பள் ளி வா ச க்குள் இ க்கும் அைன
வ ம் கக்க வசம் அணிந் தி ப்ப டன் 
ஒ  மீற்றர் இைட ெவ ளிையப் ேபண 
ேவண் ம்.

09.  ெசய் ம் பகுதி மற் ம் கழிப்ப
ைறகள் மீண் ம் அறி வித்தல் வி க்கும் 
வைர சீல் ைவக்கப்பட்  டப்ப ட
ேவண் ம். அதனால் பள் ளி வா ச க்கு 
வ ம் அைன வ ம்  டன் வ ைக 
த  மா  அறி  த்தப்ப  கி றார்கள்.  

10.தைர வி ரிப் கள் (காபட் இடப்பட்
ள்ள பள் ளி வா சல்களில் தைர வி ரிப் 

களில் ெதாழ  டி யா . தைர வி ரிப் கள் 
அற்ற பகு தி க ளிேல ெதா ைக ேமற்
ெகாள்ளப்ப ட ேவண் ம்.
ெதா  ைகக்காக வ ம் அைன வ ம் 

அவர்க ள  ெதா  ைகக்கு ஸல்லா 
ெகாண்  வ  வ டன் தி ம்பிச் ெசல்
ம்ே பா  அதைன எ த் க் ெசல்ல

ேவண் ம்.
12.பள் ளி வா சல்கைளப் பயன்ப த் ம் 

அைன வ ம் ெகாவிட் 19 ெதாடர்பில் 
சுகா தார மற் ம் பா  காப்  அதி கா ரி
க ளினால் வழங்கப்பட் ள்ள ஏைனய 
நிபந்த ைனகள் மற் ம் வழி காட்டல்கைள 

 ைம யாகப் பின்பற்ற ேவண் ம்.
சுகா தார மற் ம் பா  காப்  அதி கா

ரி க ளினால்  வழங்கப்பட் ள்ள நிபந்த
ைனகள் வழி காட்டல்கள் தளர்த்தப்ப ம் 
ேபா   வக்  சைப அ  குறித்  அறி
விக்கும் என ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .

சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் 
நாயகம் அனில் ஜாசிங்கவின் 

வழி காட்டல்கள்
ஆல யங்கள், பள் ளி வா சல்கள், பன்

ச ைலகள்,ேகாயில்களில் ச க இைட
ெவளி ேபணப்பட ேவண் ம்.

ைககளின் சுத்தம் ேபணப்ப ட
ேவண் ம். அதனால் மதத்த லங்களில் 
அைனத்  சமய ஒன்  கூடல்க ம் 
ம  அறி வித்தல்வைர அ  ம திக்கப்ப ட
வில்ைல. அைனத்  சமய நட வ டிக்ைக
க ம் ெகாவிட்19 ஐத் தவிர்ப்ப தற்கான 
ெபா  வழி காட்டல்கைளப் பின்பற்ற 
ேவண் ம்.
ஒன்  கூட லற்ற வணக்க வழி பா 

க க்கு அ  ம தி ய ளிக்கப்ப ம். சமய 
ரீதி யான ஒன்  கூடல்கள், வழி பா  க
க்கு இட ம ளிக்கப்ப ட மாட்டா . உதா

ர ண மாக ெபர ஹரா, சமய வழி பா கள், 
கூட்டங்கள், குர்ஆன் ஓ தல் ேபான்ற
வற்ைறக் குறிப் பி ட மாக ஐவேர மதத்த
லங்க க்குள் அ  ம திக்கப்ப  வார்கள். 
வணக்க வ ழி பா  களில் ஈ  ப  ேவாரின் 
எண் ணிக்ைக ஐந் க்கு ேமற்ப டா தி க்க 
ேவண் டி ய டன் ஒ  மீற்றர் ச க இைட
ெவளி ேபணப்ப ட ேவண் ம்.

* ைழ வா யிலில் ைக க   வ தற்
கான வச திகள் ஏற்பா  ெசய்யப்ப ட
ேவண் ம். மக்கள் உள்  ைழ வ தற்கு 
ஒ  ைழ வா யிேல இ க்க ேவண் ம்.

*வழி பா  க க்கான ஏைனய 
அைனத்  பகு தி க ம் ம  அறி வித்தல் 
வைர டி ைவக்கப்ப ட ேவண் ம்.

*மத கு க்கள், ெமள ல விகள், ேபாதகர் 
அல்ல  எவ ரா வ  ஊழியர் சுக வீ ன
ற்றால், ெகாவிட்19 அறி கு றிகள் 

இனங்கா ணப்பட்டால் சுகா தார ஆேலா
சைன ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 
அவர்கள் ெபா  மக்க டன் உற வா டக்
கூ டா .

*சமய வழி பா  க க்கு மதத்த லங்
க க்குள் ைழ ேவாரின் எண் ணிக்
ைகைய உள் ர் ெபாலிஸ் நிைல யங்
களின் உத வி டன் கட் ப்ப த்த 
ேவண் ம்.

* ெதாட ரான மத வ ழி பா கள் ம  அறி
வித்தல் வைர நடத்தப்ப டக் கூ டா .

* மதத்த லங்க க்குள்  மத வ ழி பா

 களில் ஈ  ப ேவார் கக்க வசம் 
அணிய ேவண் ம்.

 *மதக் கு க்கள் ெபா  மக்க டன் 
ெதாடர்  ப ம் ேபா  கக் கவசம் 
அணிய ேவண் ம்.

*மக்கள் மத வ ழி பா  கைள தங்கள்  
வீ  க ளிேல ேமற்ெ காள்வ தற்கு ஊக் கு
விக்கப்பட ேவண் ம்.

 *அன்ன தா னங்கள் மட் ப்ப த்தப்
பட்  கு ம்ப அங்கத்த வர்க க்கு மாத்
தி ரேம வழங்கப்ப ட ேவண் ம். அன்ன
தானம் வழங்கப்ப ம் பகு தியில் ச க 
இைட ெவளி ேபணப்ப ட ேவண் ம் , 
ைகக   வ தற்கான வச திகள் அைமயப் 
ெபற ேவண் ம்.
விேஷட சமய நட வ டிக்ைக க ளான 
பிரித் ஓ தல், பன ைஜகள் அ  மதி 
வழங்கப்ப ம் வைர தவிக்கப்ப ட
ேவண் ம். ஏெனன்றால் இந் நி கழ் கள் 
மக்கள் அதிக எண் ணிக்ைகயில் கலந்  
ெகாள்வ தற்கும் , உண  பரி மாறிக் 
ெகாள்ள வ தற்கும் கார ண மாக மத் தியில் 
மதத்த லங்க க்கு உள்ேளேயா, ெவளி
யிேலா உண  பகிர்ந்த ளிக்கப்ப டக் கூ
டா .

* ேகாயில்கள், ஆல யங்கள், பள் ளி வா
சல்கள் மற் ம் மத தலங்க ளி ம் சிறிய 
கு  வினர் கூ  ம ள க்ேக ம் கூட்
டங்கள் ஏற்பா  ெசய்யக் கூ டா  என 
கண் டிப்பாக அறி  த்தப்ப  கி ற .

*பிர தம மத கு , ச க இைட ெவ ளி
யினால் ேபணிேய தன  நட வ டிக்ைக
கைள ேமற்ெ காள்ள ேவண் ம்.

*இந்த வழி காட்டல்கள் மற்றம் 
நிபந்த ைன க க்கு உடன்ப  வைத 
உ  தி ய ளித்  உரிய நிபந்த ைன க
க்கு உடன்ப  வைத உ  தி ய ளித்  

உரிய ஆவ ணத்தில் ைகெயாப்ப மிட 
ேவண் ம். பின்  உள்  ராட்சி 
சைப க க்கு ைகய ளிக்கப்ப ட
ேவண் ம் (மாந க ர சைப ,நக ர சைப, 
பிர ேத ச சைப) அதன் பிரதி சுகா தார 

ைவத் திய அதி கா ரிக்கு அ ப்பி 
ைவக்கப்ப ட ேவண் ம். பிரதம மத 
கு  இந்த வழிகாட்டல்கள் ைறயாக 
நைட ைறப்ப த் ப்ப கிறதா 
என்பைத உ தி ெசய்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.

ெபா மக்கள்
*சமய வழிபா கைள தங்கள  
ெசாந்த பா காப்  க தி வீ களில் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.

*இன்டர்ெநட் வசதியி ந்தால் 
ெதாடரான வழிபா கைள 
ெதாைலக்காட்சி லம் 
ேமற்ெகாள்ளலாம்.

*அன்னதானம் வழங்கும் 
பகுதிக க்குச்  ெசல் ம்ேபா  
எப்ேபா ம் ைககைளக் க விக் 
ெகாள்ளேவண் ம். மதத்தலங்களில் 
ஒ  கு கிய மீற்றர் எல்ைலக்குள்ேள 
அன்னதானம் வழங்கப்படேவண் ம், 
மட் ப்ப த்தப்படவர்கேள அதில் 
கலந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.

*மத தலங்க க்குள் பிரேவசிக்கும் 
ேபா  கக்கவசம் அணியேவண் ம். 
ஒ  மீற்றர் இைடெவளிப் ேபணப்பட 
ேவண் ம், ைககைளக் க வா  
கத்ைதப்பிடிக்கக்கூடா .

*குைறவான ேநரத்ைதேய 
மதத்தலங்களில் ெசலவிட ேவண் ம். 
அங்கு மக்க டன் உைரயாடல்களில் 
ஈ படக்கூடா .

*இன்ைறய சூழலில் 
மதத்தலங்க க்கு கு வாக விஜயம் 
ெசய்வ , யாத்திைர ேமற்ெகாள்வ  

ைமயாக தைடெசய்யப்பட் ள்ள .
* ேதைவ ஏற்பட்டால் ம  
அறிவித்தல் வைர உங்க க்கு 
அ கி ள்ேள மதத்தலங்க க்கு 
கு ம்ப அங்கத்தவர்க டன் 
விஜயம் ெசய் ங்கள் எனத் 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

 Friday  05, June   202006 கЛΡைர

ஏஆர் ஏ பரீல்
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எம்.எஸ். அமீர் ஹுசைன்

தெவனகலைபுண்ணியபூமிக்குச்
த�ொநெமொனநிைதலெமீடதடெடுக்கப்
ப�ொகிப�ொம்எனும்ப�ொரலவயிைொன
இனவொெப�ொரொடடெம்மீண்டும்ஆரம்
பிக்கப்�டடிருக்கின�து.கடெநெவொரம்
தகொழும்பில்இருநதும்பவறுஇடெஙகளில்
இருநதும்மொவனல்லைதெவனகலைரஜ
மஹொவிஹொலரக்குவநெகுழுதவொனறு
இெறகொனநடெவடிக்லககலைஆரம்பித
துளைனர.அெனமுெல்கடடெமொகஇைத
திரனியல்ஊடெகஙகளவொயிைொகநொடடு
மக்கலைஇநெவிவகொரம்தெொடெர�ொக
விழிப்�லடெயச்த�ய்துநொடெைொவியரீதி
யொகமக்கலைஇெறகுஆெரவொகஒனறு
திரடடும்முயறசியில்இநெகுழுஇ�ஙகி
இருக்கின�து.அெனமூைம்அர�ொஙகத
திறகுஅழுதெஙகலைதகொடுக்கமுடியும்
எனறுஎதிர�ொரக்கின�னர.இைததிர
னியல்ஊடெகஙகளவொயிைொகஇவ்விவகொ
ரதலெஅடிக்கடிபிரஸெொபிக்கின�ப�ொது
இநெவிடெயம்தெொடெர�ொககரி�லன
கொடடும்த�ொதுமக்களஅணிதயொனல�
திரடடெமுடியும்எனதெவனகலைபிர
ெொன�ஙகநொயக்கரஎதிர�ொரக்கி�ொர.
அநெஊடெகஙகளமுஸலிம்கலை

தகட;டெவரகைொகவும்புரொெனவிகொ
லரயினகொணிகலைபிடிததுக்தகொண்டெ
வரகைொகவும்சிதெரிததுவருகின�லம
கவலைெருவெொகஇருக்கின�து.ஏறக
னபவ2013ஆம்ஆண்டிறகுமுனனர
இநெமுயறசிகடுலமயொகமுனதனடுக்
கப்�டடெப�ொதிலும்2015ஆம்ஆண்டு
ஏற�டடெஅரசியல்மொற�ததுடெனஓர
ைவுக்குஸெம்பிெம்அலடெநதிருநெது
எனப�கூ�பவண்டும்.ஏறகனபவமுஸ
லிம்களுக்குஎதிரொகத�யற�டடெநொடடின
�ைபிரபெ�ஙகளில்வனமுல�களுக்கு
கொரணமொகஇருநெதிகலனலயச்ப�ரநெ
அமிதவீரசிஙகஉட�டெமுக்கியமொன
புளளிகளதெவனகலைக்குகடெநெவொரம்
விஜயம்த�ய்துளைனர.
இநெதெவனகலைவிகொலரக்குச்

த�ொநெமொனெொககூ�ப்�டும்நிைப்பிர
பெ�தலெமீட�ெறகொகசிஙஹைரொவய,
லமததிரி�ஹன�ெனம,த�ொது�ை
ப�னொ,த�ரகும்ப�னொஆகியஅலமப்
புக்களஒனறிலணநதுநீண்டெகொைமொக
திடடெஙகலைமுனதனடுததுவருகின�ன.
தெவனகலைரஜமஹொவிகொலரயில்

வசிக்கும்அம்�ெைொபவ�ஙகரதன,
தமதிரிகிரிபயபுனய�ொரஆகியபிரெொன
பெரரகளபினனொல்இருநதுஇப்பிரபெ�
முஸலிம்களுக்குஎதிரொனபிரச்�ொரஙகலை
முனதனடுததுவருகின�னர.இப்பிரபெ
�ததில்வசிக்கும்முஸலிம்குடும்�ஙகபை
தெவனகலைவிகொலரக்குச்த�ொநெமொன
கொணிகலைபிடிததுக்தகொண்டிருப்�ெொக
நீண்டெகொைமொககுற�ச்�ொடடுக்களமுன
லவக்கப்�டடுவருகின�ன.
தெவனகலைரஜமகொவிகொலர

அலமநதுளைமலைக்குனறுக்குகீழொல்
அெலனச்சூழருவநதெனிய,ஒயிததி
தகொடெ,உயனவதலெ,மல்வதலெ,கடுக
ஹவதலெ,தெவனகலை,நொகஸதெனன
ஆகியத�யரகளில்கிரொமஙகளஉளைன.
இஙகுமுஸலிம்குடியிருப்புக்களஅலமந
துளைன.அபெபநரம்இநெபிரபெ�ததில்
குறிப்�ொகருவநதெனிய,தெவனகலை,
கடெகஹவதலெஆகியபிரபெ�ஙகளில்
சிஙகைவரகளும்வொழ்நதுவருகின�னர.
இநெதெவனகலைஎன�புரொென

த�ௌதெஉரிலமயினெைமொனவிகொ
லரக்கு70ஏக்கர3ரூடநிைப்�ரப்பு
த�ொநெமொனெொகஅெனகுறிப்புக்களில்
தெரிவிக்கப்�டுகின�து.ஆனொலும்அண்
லமயில்பககொலைமொவடடெஊடெகவியைொ
ைரகளஅலமப்பிடெம்இநெவிகொலரக்கு
3000ஏக்கரகொணிஇருநெெொகவும்அதில்
இப்ப�ொதுஎஞ்சியிருப்�து3ஏக்கரமொத
திரபமஎனறுதமதிரிகிரிபயபுஞ்்ஞ�ொர
பெரரதெொவிததுளைொர.மீதிகொணிலய
முஸலிம்களஆக்கிரமிததுகுடியிருப்புக்
கலைஅலமததுவொழ்நதுவருவெொகவும்
அலவ�டடெரீதியற�குடிபயற�ஙகள
எனறும்குற�ச்�ொடடுக்களமுனலவக்கப்
�டடிருக்கின�ன.இநெகொணிகலைமீட
தடெடுததுதெொல்த�ொருளியல்திலணக்
கைம்அெறகொனநிைப்�ரப்ல�அைவீடு
த�ய்துவிகொலரக்குச்த�ொநெமொனகொணி
யொகஎல்லையிடடு�ொதுகொப்புபவலி
அலமக்கபவண்டும்எனறும்பகொரிக்லக
விடெப்�டடிருக்கின�து.ஏறகனபவஅை
வீடுத�ய்யவநெஅதிகொரிகலைஎச்�
ரிததுஅைக்கஇடெமளிக்கவில்லைஎனறும்
தெரிவிக்கப்�டடிருக்கின�து.
அததுடெனபமலும்08வலகயொனகுற

�ச்�ொடடுக்கலைஊடெகஙகளுக்குதெரி
விததுளைொர.“இநெவிகொலரயினபுரொென
அலடெயொைஙகளமறறும்கல்தவடடு
என�னஅசிடமறறும்இர�ொயன�ெொரத
ெஙகள;�யன�டுதெப்�டடுஅழிக்கப்
�டடுளைன,முகப்பு,�நதிரவடடெக்கல்
என�னவும்சிலெக்கப்�டடுளைன,
விகொலரக்குச்த�ொநெமொனவயல்கொணி
�டடெவிபரொெமொனமுல�யில்நிரப்�ப்
�டடுஅவறறில்வீடுகடடிடெஙகளநிரமொ
ணிக்கப்�டடுளைன,கடுகஹவதலெ�ந
தியில்ரஜமஹொவிகொலரக்குச்த�ல்லும்
இரண்டு�ொலெகலைமூடிவிடெமுயறசி
எடுக்கப்�டடெது,தெவனகலைமலையில்
�ளளிவொயல்ஒனல�நிரமொணிக்க
முயறசித�ய்கின�னர,அரசியல்வொதிகள
அர�ொஙகஅதிகொரிகளுக்குவடடிைப்�ம்
தகொடுததுவிகொலரக்கொணிஉறுதிகலை
கொணொமைொக்கிஅல்ைதுமல�ததுலவத
துளைனர”எனத�ல்ைொம்ஊடெகஙகளின
முனனிலையில்இநெதமதிரிகிரிபயபுஞ்
்ஞ�ொரபெரரகுற�ம்சுமததியுளைொர.
அபெபநரம்விகொலரயில்முனனர

இருநெபிக்குமொரும்அெனெொயக��ொ
வொனடிரஸடிமொரும்இநெவிடெயஙகலை

கவனிக்கவில்லைஎன�பெொடுவிகொ
லரயினநிைஙகலை�ரியொககொடடும்
வலர�டெம்மறறும்கொணிஉறுதிஎன�
வறல�கொணவில்லைஎனறும்தெரிவித
துளைொர.பககொலையில்அலமநதுளை
கொணிப்�திவுதிலணக்கைததிறகுப�ொன
ப�ொதுஅஙகுளைஅதிகொரியும்பமலி
டெததுஉதெரவுஇல்ைொமல்விகொலரயின
கொணிஉறுதிலயவழஙகமுடியொதுஎனறு
லகலயவிரிததுவிடடெெொகவும்பெரரகூறி
யுளைொர.

தெவ ன க சையின் வர ைாற்று பின்னணி
தெவனகலைபுனிெபூமிபிரபெ�ம்

சுமொர11நூற�ொண்டுகொைவரைொறறு
பினனணிலயக்தகொண்டெெொகும்.அநு
ரொெபுரகொைம்,த�ொைனனறுலவகொைம்,
கண்டியகொைம்ஆகியமூனறுகொைப்�கு
திகளுடெனும்இநெஇடெம்தெொடெரபு�டடெ
ெொகஅறியமுடிகின�து.முெனமுெைொக
அநுரொெபுரகொைதலெச்ப�ரநெவிமைெரம
சூரியமனனனகி.பி460–479ஆம்
ஆண்டுகொைப்�குதியில்இநெதெவன
கலைமலைப்பிரபெ�தலெஅலடெயொைம்
கண்டுஇஙகுவரைொறறுமுக்கியததுவம்
வொய்நெசிைதூபிமறறும்மனனரஒருவர
ெஙகியிருப்�ெறகுபெலவயொனஅரண்,
ெடெொகம்உட�டெ�ைவ�திகலைஏற�டுத
தியெொகவரைொறறுகுறிப்புக்களில்�திவொ
கியிருக்கின�து.
தெவனகலைமலைஉச்சியில்அலமந

துளைஇரண்டுகல்தவடடுக்களஇெறகு
�ொன�ொகும்.முெைொவதுகல்தவடடில்
கொணப்�டும்குறிப்�ொனதுமகொ�ரொக்கிரம
�ொகுமனனரஅவரதுஉதெரவினப�ரில்
மியனமொர(�ரமொ–ரொமஞ்்ஞபெ�ம்)
பெ�ததிறகுெை�திகிதநுவரகல்(கிததி
நகரகிரி)என�வனினெலைலமயில்
�லடெதயடுப்ல�பமறதகொண்டுதவறறி
வொலகசூடிவநெெொல்அெறகு�னமொன
மொகஇநெதெவனகலைபிரமொண்டெமொன
கல்லுமலைஅலமநதுளைபிரபெ�தலெ
கி.பி.1153–1186கொைப்�குதியில்
வழஙகியெொககுறிப்பிடெப்�டடிருக்கின
�து.அெனஉரிலமசூரியனும்�நதிரனும்
நிலைக்கும்கொைதமல்ைொம்அநெெை�
திக்குரியெொகும்எனறும்கல்தவடடில்
த�ொறிக்கப்�டடிருக்கின�து.
இரண்டெொவதுகல்தவடடில்உளை

குறிப்பின�டிகி.பி.1592–1604இறகு
இலடெப்�டடெகொைப்�குதியில்விமைெரம
சூரியமனனரஅரியலணஏறுவெறகு
ரதனொைஙகொரபெரரஉெவித�ய்ெெனகொர
ணமொகஅெறகுகொணிக்லகயொகஇஙகு
த�ௌதெஆரொமயொலவநிரமொணிதது
தகொடுதெெொககுறிப்பிடெப்�டடிருக்கின
�து.அபெபநரம்அக்கொைப்�குதியில்
ப�ொரததுக்பகயஆக்கிரமிப்புகொரணமொக
கண்டியஇரொ�ெொனிக்குஅச்சுறுதெல்ஏற
�டடெப�ொதுெைெொமொளிலகயில்�ொதுகொக்
கப்�டடுவருகின�புனிெெநெெொதுலவ
தெவனகலைமலைஉச்சியில்மூனறு
மொெஙகைொகமல�ததுலவதது�ொதுகொதெ
ெொகவும்மறறுதமொருகுறிப்பில்தெரிவிக்

கப்�டடிருக்கின�து.
மறறுதமொருகுறிப்பின�டிஇநெதெவ

னகலைபுனிெபூமிபிரபெ�ம்கி.மு.87
–77ஆம்ஆண்டுகொைப்�குதியில்வத
ெகொமினிஅ�ய(வைகம்�ொ)மனனரொல்
நிரமொணிக்கப்�டடிருக்கைொம்எனறும்
தெரிவிக்கப்�டுகின�து.இவ்வொ�ொக
மொவனல்லைபிரபெ�ம்அம்புைகலை
இரொ�ெொனி,அலுதநுவலர,தெவனகலை
ப�ொன�வரைொறறுமுக்கியததுவம்
வொய்நெஅலடெயொைச்சினனஙகலைஉள
ைடெக்கியபிரபெ�மொகும்.
இதெகவல்கலைபுகழ்த�ற�புலெ

த�ொருளஆய்வொைரொன�ரணவிெொரன,
1933ஆம்ஆண்டுஎழுதியதெவனகலை
�றறியவரைொறறு�திவில்குறிப்பிட
டுளைொர.அபெபநரம்அண்லமக்கொை
ஆய்வுஅறிக்லககளில்ஒன�ொககருெப்
�டும்கொலிஙகடியுடெரசில்வொ,அப்ரொ
நிவொஸ,பக.பி.விக்கிரமசிஙகொஆகி
பயொரொல்எழுெப்�டடெஇைஙலகயில்சிங
கைமுஸலிம்மெமுரண்�ொடுகளுக்கொன
கொரணஙகள�றறிய2016ஆம்ஆண்டின
ஆய்வுஅறிக்லக,கொைம்த�ன�லவத
தியரகமபகஎழுதிய1994ஆம்ஆண்டின
தெவனகலைஆய்வுஅறிக்லக(சிஙகை
நூல்)ஆகியவறறில்குறிப்பிடெப்�டடிருப்
�லெகொணைொம்.

முரண்ாட் டிற்கான பிர தெைம்
2010ஆம்ஆண்டுமுெல்இைஙலகயில்

வியொபிததுவருகின�த�ௌதெதீவிவ
ரவொெ�க்திகளஇைஙலகயில்த�ௌத
ெரகைதுபுனிெபூமிகளஅலமநதுளை
பிரபெ�ஙகலைஅண்மிதெெொகமுஸலிம்
குடியிருப்புக்களஅலமநதிருநெெொல்
அவறல�இைக்குலவததுநடெவடிக்லக
கலைமுனதனடுப்�பெொடுநொடுதகொதிப்
�லடெகின��நெரப்�ஙகளில்இநெஇடெங
கலைஇைக்குலவக்கின�னர.வில்�தது,
கூரகலை,தீகவொபியப�ொன�பிரபெ�ங
கலைஉெொரணஙகைொககுறிப்பிடெைொம்.
அநெவலகயில்2001ஆம்ஆண்டு

மொவனல்லையில்ஏற�டடெஇனக்கைவரம்
மிகபமொ�மொன�ொதிப்ல�ஏற�டுததி
யது.எதிரகொைததில்இநெபிரச்சிலனலய
அடிப்�லடெயொகலவததுவனமுல�க
ளுக்குவிததிடும்நிலைலமகளஏற�டெக்
கூடெொது.இநெதெவனகலைவிவகொ
ரததிறகுஒருசுமுகமொனதீரலவகொண்
�ெறகொக2015டி�ம்�ர04ஆம்திகதி
பககொலைஅர�ொஙகஅதி�ர�ணிம
லனயில்ஒருகூடடெம்நடெதெப்�டடெது.
அதில்முனனொளஅலமச்�ரகைொகஇருநெ
அெொவுெத�னவிரதன,ஜகத�ொைசூரிய,
மொவடடெஅர�ொஙகஅதி�ர,மொவனல்லை
மறறும்அரநொயக்கபிரபெ�த�யைொ
ைரகள,தெொல்த�ொருளியல்திலணக்க
ைததின�ணிப்�ொைரநொயகம்,தெவன
கலைபிரபெ�வொசிகள,மொவனல்லை
நடபு�வுச்�ஙகததினபிரதிநிதிகளஉட
�டெ�ைரும்�ஙகு�றறினர.அநெ�நெரப்
�ததில்இஙகுவொழும்முஸலிம்களுக்கு
த�ொநெமொனகொணிகலைபவறு�டுததி

தெவனகலைவிகொலரக்குரியபுனிெ
பூமிலயபவறு�டுததிஎல்லைபவலி
அலமதெொல்முரண்�ொடடுக்குதீரவுஏற
�டும்என�கருததுக்களமுனலவக்கப்
�டடென.
தெவனகலைதெொடெர�ொகஅர�ொங

கததினஅவெொனம்த�லுதெப்�டடு
1941ஆம்ஆண்டுடி�ம்�ரமொெம்12
ஆம்திகதிதெவனகலைவனொநெர
மறறும்மலைப்பிரபெ�ம்தெொல்த�ொருள
திலணக்கைததின�ொதுகொப்புக்குஉட
�டடெபிரபெ�மொகபிரகடெனம்த�ய்யப்
�டடெது.2004ஜூனமொெம்04ஆம்திகதி
அர�ொஙகவரதெமொனிஅறிவிதெல்மூைம்
இநெமலைப்பிரபெ�ததிறகொனமுகப்பு
நிைப்�ரப்பு200மீடடெர(bufferzone)
எனறுஅறிவிக்கப்�டடெது.இநெ(buffer
zone)2005ஆம்ஆண்டுமறறுதமொரு
அர�ொஙகவரதெமொனிஅறிவிதெல்மூைம்
400மீடடெரஎனறுஅதிகரிக்கப்�டடெது.

முஸ் லிம்க ளது காணிகள்  
மீொன ்ார்சவ

இநெதெவனகலைமலைஅடிவொரத
திறகுகீழ்அலமநதுளைபிரபெ�ஙகலைச்
சூழசுமொர500முஸலிம்குடும்�ஙகள
அைவில்வொழ்நதுவருகின�னர.இவரகள
அலனவரும்அவரகைதுகொணிகளுக்கொன
�டடெரீதியொனகொணிஉறுதிகலைலவத
துளைனர.இஙகுளைசிைகுடும்�ஙகளுக்
கொனகொணிஉறுதிகள1826ஆம்ஆண்டு
மறறும்1907என�அடிப்�லடெயில்சுமொர
195வருடெஙகளுக்குபமற�டடெஉரிதலெ
உலடெயவரகைொகஉளைனர.இலவஅவர
கைதுமூெொலெயரகளவொயிைொகத��ப்
�டடெஉரிததுகைொகும்.
இஙகுகுடியிருப்�வரகளதெவனகலை

விகொரொதி�தியினகுற�ச்�ொடடுதெொடெர
�ொககருததுதெரிவிக்லகயில்“நொஙகள
இநெவிகொலரயினஒருஅஙகுைம்
நிைதலெயும்பிடிக்கவில்லை.எஙகளுக்
குரியத�ொநெநிைஙகளிபைபயவீடு
கடடிவொழ்கினப�ொம்.கடெநெகொைஙகளில்
இநெபுனிெபூமிபிரபெ�தலெஅடிப்�
லடெயொகலவததுஎஙகளுக்குஅடிக்கடி
தெொநெரவுகளவநதுதகொண்டிருக்கின
�ன.ெனிந�ரஒருவருக்குத�ொநெமொன
கொணியில்கடெநெஇரண்டுமொெஙகளுக்கு
முனனரஇரபவொடுஇரவொகபுதெரசிலை
தயொனறும்லவக்கப்�டடிருக்கின�து.
எஙகைதுநிைததில்ஒருமை�ைகூடெ

குழிலயதவடடினொலும்,ஒருமரக்கனல�
நடுவெறகொககுழிதவடடினொலும்
த�ொலீசில்அல்ைதுதெொல்த�ொருளியல்
திலணக்கைததிறகுஅறிவிக்கப்�டடு
வி�ொரலணக்குஉட�டுதெப்�டு
கினப�ொம்.நொஙகளஎஙகைதுத�ொநெக்
கொணியில்வொழ்நெொலும்எஙகளுக்குஅச்
சுறுதெல்ஏற�டுதெப்�டுவதுஎஙகைது
சுெநதிரமொனநடெமொடடெததிறகுஅச்சுறுத
ெைொகஅலமகின�து.சிைபநரஙகளில்
தெொல்த�ொருளியல்திலணக்கைததின
எல்லைகணுக்களப�ெப்�டுதெப்�டடு
அெலனநொம்த�ய்ெெொககுற�ம்சுமதது

கின�னர.”எனறுகவலைதெரிவிக்கின
�னர.
எவ்வொ�ொயினும்2013ஆம்ஆண்டு

டி�ம்�ர23ஆம்திகதிஇநெமுரண்�ொட
டிறகுநிரநெரமொனதீரலவக்கொணும்
பநொக்கில்தெவனகலைவிகொலரக்குச்
த�ொநெமொனமலைஅலமநதுளைபிரபெ
�தலெபவறு�டுததிஇஙகுவசிததுவரு
கின�வரகைதுகொணிஉறுதிகளினஅடிப்
�லடெயில்நிைஅைலவததிலணக்கைம்
கொணிகலைஅைவீடுத�ய்துஎல்லை
கலைநிரமொணிக்கநடெவடிக்லகஎடுதெ
ெொயினும்அநெமுயறசிபிறப�ொடெப்�ட
டெது.அபெபநரம்தெொல்த�ொருளியல்
திலணக்கைபமொஅல்ைதுநிைஅைலவ
திலணக்கைபமொஇஙகு�ரம்�லர�ரம்�
லரயொகவொழ்நதுவருகின��டடெரீதியொன
கொணிக்குளநுலழநதுபுனிெபூமிக்கொன
கொணிலயஅைவீடுத�ய்வலெபிரபெ�
வொசிகளஅனுமதிப்�தும்இல்லை.
மறுபு�மொகதெவனகலைவிகொரொதி�தி

தெரிவிக்கின�கருததினஅடிப்�லடெயில்
இநெதெவனகலைரஜமஹொவிகொ
லரக்கு3000ஏக்கரநிைம்த�ொநெமொனது
எனறும்அநெகொணிமுஸலிம்கைொல்
பிடிததுக்தகொளைப்�டடிருக்கின�து
எனறும்தெரிவிக்கும்கருததிலும்முரண்
�ொடுகொணப்�டுகின�து.லவததியர
கமபக1994ஆம்ஆண்டுதெவனகலை
ஆய்வுஅறிக்லகஎனறுஎழுதியுளை
நூலில்அநெக்கொணி72எனறும்அலவ
ருவநதெனியபிரபெ�ததில்இருநபெ
அைவீடுத�ய்யப்�டெபவண்டும்
எனறும்இநெவிகொலரவொசிகள
இெலனதெவனகலைஎனறு
ெவ�ொகபுரிநதுதகொண்டிருப்�ெொபை
இநெ�ரச்ல�யும்முரண்�ொடும்
ஏற�டடிருக்கின�துஎனறும்
குறிப்பிடடுளைொர.

நிரநெர தீர்வு தவணடும்

எவ்வொப�ொஇநெபிரச்சிலனக்குஒரு
நிலையொனதீரவுபவண்டும்.முஸலிம்கள
அவரகைது�டடெரீதியொனகொணியில்
குடியிருப்�ெொயினஅெலனதெவனகலை
விகொலரவொசிகள�ரியொகபுரிநதுதகொண்டு
இப்பிரபெ�முஸலிம்குடியொனவரகைது
�கவொழ்வுக்குஅச்சுறுதெலைஏற�டுததும்
நடெவடிக்லககலைநிறுதெபவண்டும்.
இநெபிரச்சிலனலயகொரணமொக
லவததுஅடிக்கடிசிஙகைத�ௌதெ
பெ�ப்�ற�ொைரகளமறறும்தீவிரப்
ப�ொக்கில்த�யற�டும்ந�ரகலை
அலழததுவநது�கவொழ்வுக்கு
அச்சுறுதெலைஏற�டுததும்
நடெவடிக்லககலைநிறுததிசுமுக
நிலைலயஉறுதிப்�டுதெபவண்டும்.
இைஙலகயில்சுமொர1200

வருடெஙகைொகவொழ்நதுவரும்
முஸலிம்கள19ஆம்நூற�ொண்டு
கொைப்�குதியினஇரண்டெொம்ெ�ொப்ெ
கொைம்வலரயில்நிம்மதியொகபவவொழ்நது
வநெனர.சிஙகைமக்கபைொடுமிகவும்
நடபு�வுடெனும்ஒததுலழப்புடெனும்
வொழ்நதுவருகின�னர.அநெ
இனநல்லிணக்கததிறகு�ொதிப்பு
ஏற�டுவலெஅனுமதிக்கமுடியொது.
�நெரப்�சூழ்நிலைகலை�யன�டுததி
இனவொெபநொக்கில்அல்ைதுஅரசியல்
கொரணஙகளினஅடிப்�லடெயில்
விபேடெவரதெமொனிஅறிவிதெல்கள
மூைம்முஸலிம்கைதுகொணிகலையும்
குடியிருப்புக்கலையும்சுவீகரிக்கும்
நடெவடிக்லககளஇடெம்த��ொமலிருப்�து
உறுதிப்�டெதெப்�டெபவண்டும்.அது
தெொடெர�ொகஇப்பிரபெ�வொசிகள
ஒனறு�டடுஒறறுலமயுடெனெமது
உரிலமலயதவனத�டுக்கமுயறசிகலை
பமறதகொளைபவண்டும்.

Friday 05, June 2020 கட்டுரை
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அஹ்ஸன் அப்தர்
ஊரடங்குச்சடடம்க�ொரரொனொவைரஸ்

அச்சம்எனஅவனைரும்வீடடுக்குள்
ரேரேபொது�ொபபொ�இருந்ொர�ள்.
உல�ரேகேௌனித்துபரபொயிருந்து.
இவடயிவடரேஊரடங்கு்ேரத்்பபட
டொலும்சு�ொ்ொர�ொரணங்�வே�ருத்தில்
க�ொண்டுகுருணொ�ல்ேொைடடம்ேொைத்
்�ேயில்உள்ே்ேதுர்ொடடங்�ளுக்கு
பரொேரிபபொேர�ள்நீண்டநொட�ேொ�கசல்
லொேல்இருந்ொர�ள்.
ஊரடங்கு்ேரத்்பபடடஒருநொேொன

�டந்ைொரம்விேொழன்அதி�ொவல
ரைவேயில்நீண்டநொட�ள்பரொேரிக்�ப
படொேல்இருந்ேொைத்்�ேயில்உள்ே
்ொன்பணிபுரியும்க்ன்னநர்ொபவப
பொரவையிடைசந்வீர(ைேது51)
கசன்்ொர.்னதுவசக்கிவேைழவேேொ�
நிறுத்தும்இடத்தில்நிறுத்திவிடடுர்ொட
டத்தில்நடநதுகசல்வ�யில்�ொல்�ளுக்கு
இவடயில்ஏர்ொஒன்றுபொயைதுரபொன்்
உணரவுஏறபடடுதிடுக்கிடடொர.ேங்�
லொனபொரவைவேக்க�ொண்டைரஎன்
ப்ொல்அதுஎன்னகைன்றுஅைரொல்சரி
ேொ�அவடேொேம்�ொணமுடிேவில்வல.
ஏர்ொஒருேொேொஜொலம்என்்அச்சத்தில்
ேனவ்த்திடபபடுத்திக்க�ொண்டுஉற
றுபபொரத்்ரபொது்ொன்அவைகைடடுக்கி
ளி�ள்என்றுபுலனொகிேது.
க்ன்வனேரங்�ளுக்குஇவடயில்நடப

படடிருந்ேரைள்ளிக்கிழங்குேரங்�வே
கைடடுக்கிளி�ள்முற்ொ�ரச்பபடுத்தி
யிருந்ன.ஆயிரக்�ணக்கில்பரவியிருந்
கைடடுக்கிளி�வேஒரரபொரவையில்
முன்கனபரபொதும்பொரத்திரொ்குறித்்
ர்ொடடத்வ்அண்டியுள்ேேக்�ள்அச்
சேவடந்ொர�ள்.இ்வனஅபபிரர்ச
கிரொேரசை�ரின்�ைனத்திறகுைசந்வீர
க�ொண்டுைந்ொர.இ்றகுமுன்தினம்்ொன்
இந்ர்ொடடத்திறகுமி�அண்வேயில்
உள்ேபிரன்சிஸ்�ொர்ொடடத்தில்இலங்
வ�யில்மு்ன்முவ்ேொ�கைடடுக்கி
ளி�ளின்பவடகேடுபபுஅவடேொேம்
�ொணபபடடிருந்து.
'பிள்வே�வேகைளியில்அனுபப

பேேொ�இருக்கி் து.இபபடிகேொருகைட
டுக்கிளிகூடடத்வ்நொன்ைொழநொளில்
�ண்டர்யில்வல.அதிலும்இவைவித்தி
ேொசேொ�உள்ேன.எனதுேொேொவின்ர்ொட
டத்தில்இருந்ைொவழேரங்�ள்எல்லொரே
கைடடுக்கிளி�ேொல்ரச்ேொகியுள்ேன"
எனபிரன்சிஸ்�ொர்ொடடத்வ்ைசிபபி
டேொ�க்க�ொண்டபிரசீலொக�ொடிதுைக்கு
விடிகைள்ளிக்குக்ரிவித்்ொர.
பிரன்சிஸ்�ொர்ொடடபபிரிவின்கிரொே

உத்திரேொ�த்்ரடி.எம்.ஸனுரதி�ொவிடி
கைள்ளிக்கு�ருத்துத்க்ரிவிக்கும்ரபொது,
இந்பபிரர்சத்தில்உள்ேேக்�ள்மி�வும்
பேத்துடன்இருக்கி் ொர�ள்.இரண்டு
ைொரங்�ளுக்குமுன்னரஇந்கைடடுக்
கிளி�வேஇைர�ள்அவடேொேம்�ண்ட
ரபொதும்அவ்ஒருவிடேேொ�இைர�ள்
�ணக்கில்க�ொள்ேவில்வல.கூடடேொ�
கபருகிேரபொதும்எதுவும்க்ரிவிக்�
வில்வல.பயிர�வேநொசம்கசயயும்ரபொ
து்ொன்இந்விடேத்வ்எனது�ைனத்
திறகுக்க�ொண்டுைந்ொர�ள்.இ்ன்
பி்கு்ொன்நொன்விைசொேதிவணக்�ேத்
துக்குக்ரிவித்ர்ன்என்்ொர.
சொ்ொரணேொ�வீடு�ளில்நொம்பொரக்கும்

கைடடுக்கிளி�ளின்ைடிைத்ர்ொடு
ஒபபிடுவ�யில்இவைமுறறிலும்ரைறு
படடவை.இேம்பச்வச�லந்ேஞசள்
நி்த்திலொனர�ொடு�ளுடன்இைறறின்
உடலில்ரநரொ�புள்ளி�ள்�ொணபபடு
கின்்ன.இர்ைவ�யிலொனகைடடுக்
கிளி�ள்ேொைத்்�ேபிரர்சத்வ்ச்சூழ
மூன்றுகிரலொமீற்ரக்ொவலவில்உள்ே
ேலநக்னிே,உட�ே,ேடைஆகிேபகு
தி�ளிலும்அவடேொேம்�ொணபபடடுள்
ேன.ைசந்வீரபணிபுரியும்ர்ொடடம்
பிரன்சிஸ்ர�ொர்ொடடத்திறகு80மீற்ர
க்ொவலவில்உள்ேர்ொடடேொகும்.

இந்த வெட் டுக் கி ளிகள் 
ஆபத்ததா ன வெயதா?

ஈரொன்,கேேன்,எகிபது,சவுதி
அரரபிேொ,ஓேொன்,இநதிேொேறறும்
பொகிஸ்்ொன்ரபொன்்நொடு�ள்கைடடுக்
கிளி�ளின்கபருக்�த்்ொல்பொதிபபவடந
துள்ேன.ரேறகுறிபபிடடநொடு�ளில்
கைடடுக்கிளி�ளின்பரைல்உணவுபபொது
�ொபபுக்குஅச்சுறுத்்லொனஒன்்ொ�ேொறி
யுள்ேது.ஆனொல்இலங்வ�யில்இபரபொது
ைவரஅைறவ்�டடுபபடுத்்ஏதுைொன
ஒருசூழநிவலரே�ொணபபடுகின்்துஎன
விைசொேத்திவணக்�ேத்தின்அதி�ொரி�ள்
க்ரிவிக்கின்்னர.�ைனயீனத்துடன்
கசேறபடடொல்இன்னும்சிலைொரங்�ளில்
கைடடுக்கிளி�ளின்இந்த்க்ொவ�500
ேடங்�ொ�அதி�ரிக்�லொம்எனஅதி�ொரி�ள்
எதிரவுகூறுகின்்னர.
இதுக்ொடரபொ�ைடரேல்ேொ�ொ

ணத்தின்விைசொேஆரலொச�ரபிரனீத்
குனரச�ரவிடிகைள்ளிக்கு�ருத்து
க்ரிவிக்வ�யில்,இந்கைடடுக்கி
ளி�ள்ேொ,ரசொேம்,மிேகு,க்ன்வன,
ைொவழ,க�ொயேொரபொன்்விைசொேஉற
பத்தி�வேஇலகுைொ�ரச்பபடுத்தும்
ைல்லவேக�ொண்டவைேொகும்.இவை
ஒருநொவேக்கு150முடவட�ள்இடும்.
ரை�ேொ�இனபகபருக்�ம்கசயை்ொல்
இைறவ்ஆரம்பத்தில்�டடுபபடுத்்
முடிேொேல்ரபொனொல்பொரிேக்ொருஉணவு

இழபவபநொடுசநதிக்�ரநரிடும்.ஆனொல்
இபரபொதுைவரஇைறவ்�டடுபபடுத்்
முடியுேொனஒருநிவலவே்ொன்�ொணபப
டுகின்்து.
இபரபொதுசிறிேஅேவில்உள்ேபயிரச்

கசயவ��ேொனரசொே�ம்ைொவழக�ொயேொ
ரபொன்்வைேொத்திரரேபொதிக்�பபட
டுள்ேன.கபரிேஅேவில்உள்ேகநல்
விவேயும்ைேல்�ளுக்குஇதுைவரபொதிப
பில்வல.அத்துடன்ேொைத்்�ேபிரர்ச
சவபக்குஉடபடடபகுதி�ளில்ேொத்தி
ரம்்ொன்இவைஇனங்�ொணபபடடுள்ேன.
அைறவ்�டடுபபடுத்தும்நடைடிக்வ�
�ளில்முபபவட�ளின்துவணயுடன்
ரேயலீஸ்்னிேொரநிறுைனம்விைசொேத்
திவணக்�ேம்என்பனமும்முரேொ�கசேற
படடுைருகின்்னஎன்்ொர.
கைடடுக்கிளி�ளின்ைொழக்வ�

ைடடத்வ்பகபொறுத்்ைவரயில்
ஐநது�டடங்�ள்உள்ேன.ேொைத்்
�ேயில்இனங்�ொணபபடடகைட
டுக்கிளி�ள்இபரபொதுமூன்்ொைது
�டடத்தில்உள்ேன.இதுஐந்ொைது
�டடத்திறகுச்கசன்்ொல்ப்க்கும்
நிவலவேஅவடயும்.இந்சந்ரப
பத்தில்இைறவ்க்�டடுபபடுத்

துைதுவிைசொேத்திவணக்�ேத்திறகு
சைொலொனஒன்்ொ�ேொறும்எனைடரேல்
ேொ�ொணவிைசொேபணிபபொேரடபிள்யு.
ர�.சீலரத்னரேலும்க்ரிவித்்ொர.

வெட் டுக் கி ளி கவை 
கட் டுபப டுத்த முடி யுமதா?

கைடடுக்கிளி�வேஅழிபப்ற�ொன
கிருமிநொசினிவே�ண்டறியுேொறுவிை
சொேதிவணக்�ேபணிபபொேர�லொநிதி

டபிள்யு.எம்.டபிள்யுக்ன்னக்ர�ொன்,
ரபரொக்னிேவிைசொேஆரொயச்சிநிவல
ேத்திடம்ர�ொரிக்வ�விடுத்துள்ேொர.
அத்துடன்இடரமு�ொவேத்துைதிவணக்
�ேத்தின்�ண்�ொணிபபின்கீழகுருணொல்
ேொைடடஇடரமு�ொவேத்துைகிவே
முபபவடயினருடன்இவணநதுவிைசொே
அபிவிருத்தித்திவணக்�ேத்தின்கிருமிநொ
சினி�வேக்ளிக்கும்கசேறபொடு�ளில்
ஈடுபடடுைருகின்்னர.
ைடரேல்ேொ�ொணவிைசொேதிவணக்

�ேபணிபபொேரடபள்யூ.ஏ.சீலரத்ன
திவணக்�ேஉேரஅதி�ொரி�ளுடன்அபபி
ரர்சத்திறகுகசன்றுகைடடுக்கிளி�வே
�ண்�ொணித்்ொர.இந்கைடடுக்கிளிவே
அழிபப்ற�ொ�ஒருைவ�கிருமிநொசினி
க்ளிக்�பபடடது.அத்துடன்கைடடுக்
கிளி�ள்சிலபிடிக்�பபடடுரபரொக்
னிேவிைசொேஆரொயச்சிநிவலேத்திறகு
அனுபபிவைக்�பபடடுள்ேன.்றரபொது
இலங்வ�யில்பரவியுள்ேகைடடுக்கிளி
�வேஇநதிேொவிறகுஅனுபபிபரிரசொ
்வனகசயை்ற�ொனகசேறறிடடங்�ள்
முன்கனடுக்�பபடடுைருகின்்ன.
ஆரம்பத்தில்பொவித்்கிருமிநொசி

னிக்குகைடடுக்கிளி�ள்எதுவும்இ்க்�
வில்வலஎனர்ொடடபரொேரிபபொேர�ள்
க்ரிவித்்வ்அடுத்துமூன்றுவிரசட
இரசொேனங்�ள்�லந்ஒருைவ�கிருமி

நொசினிவேபிரன்சிஸ்�ொர்ொடடத்தில்
க்ளித்்அடுத்்தினம்அதுபேனளிப
ப்ொ�பிரனீத்குனரச�ரவிடிகைள்ளிக்கு
க்ரிவித்்ொர.ரேலும்இந்கைடடுக்
கிளி�ள்கைளிநொடு�ளில்இருக்கும்
ரலொ�ஸ்கைடடுக்கிளிஅல்லஎன்றும்
இ்ன்பொதிபபுக்�வேநீண்டதூரத்துக்கு
கசல்லவிடொேல்விைசொேத்திவணக்�ேம்
்டுக்கும்என்றும்அைரக்ரிவித்்ொர.

ஏவனய நதாடு களில்  
வெட் டுக் கி ளி களின் பவை வய டுபபு

2019ஆம்ஆண்டின்�வடசிமூன்று
ேொ்ங்�ளில்ஆபிரிக்�ொவில்ஏறபடட
கைள்ேத்வ்த்க்ொடரநதுபயிர�வே
நொசம்கசயேக்கூடிே'ரலொ�ஸ்"எனபபடும்
கைடடுக்கிளி�ள்பில்லிேன்�ணக்கில்
ர்ொன்றிஅம்ேக்�ளின்உணவுத்ர்
வைக்குஒருசைொலிவனஏறபடுத்திவிட
டிருக்கின்்ன.
பொகிஸ்்ொனின்பஞசொபேொநிலத்தில்

என்றும்இல்லொ்அேவிறகுகைடடுக்
கிளி�ள்பரவின.சிநது,வ�பரரபொன்்
இடங்�ளில்9லடசம்கேக்டேரபரப
பேவுைவரகைடடுக்கிளி�ள்பரவி
பயிர�வேரச்பபடுத்தியுள்ேன.�டந்
�ொலங்�ளில்பொகிஸ்்ொனின்எல்வலயில்
உள்ேஇநதிேேொநிலங்�ேொனகுஜரொத்
ேறறும்ரொஜஸ்்ொனில்4லடசம்பயிர
நிலங்�ள்கைடடுக்கிளி�ேொல்நொசம்கசய
ேபபடடுள்ேன.
�டந்ஆண்டுஅரரபிேதீப�றபத்தின்

ைரண்டபகுதிவேத்்ொக்கிேசூ்ொை
ளிவேத்க்ொடரநதுகிழக்குஆபிரிக்�ொ
விலும்ஆசிேொவின்சிலபகுதி�ளிலும்
கைடடுக்கிளி�ளின்தி்ள்�ள்அதி�ேொ�
இருந்வேஅவடேொேம்�ொணபபடடது.
ஈரேொனநிலங்�வேஉருைொக்கிே�ொல
நிவலேொற்ம்பொவலநிலகைடடுக்கி
ளி�ளுக்குமுடவடயிடஏதுைொனநிவல
வேவேர்ொறறுவித்்து.்றரபொதுஇந்த்
தி்ள்�ள்பில்லிேன்�ணக்�ொனகைடடுக்
கிளி�வேஅவடநதுள்ேன.
கைடடுக்கிளி�ேொல்கிழக்குஆபிரிக்�ொ

முழுக்�முழுக்�கநருக்�டிக்குஆேொகி
யுள்ேநிவலயில்அங்குபஞசம்ைரக்
கூடும்என்றும்ரேறகுேறறும்க்ற�ொசிே
பிரொநதிேங்�ளில்உணவுபபொது�ொபபுக்கு
பொரிேசைொல்ஏறபடும்என்றும்க்ரி
விக்�பபடுகின்்து.இ்னஅடிபபவடயி
ரலரே�டந்ேொ்த்தின்ஆரம்பத்தில்
இலங்வ�யிலும்கைடடுக்கிளி�ளின்பர
ைலுக்குசொத்திேம்இருபப்ொ�இலங்வ�
விைசொேத்திவணக்�ேம்எதிரவுகூறிேது.

என்ன வெயய வெண்டும்?
கைடடுக்கிளி�ள்கபருேேவில்பரவி

யுள்ேஇந்சந்ரபபத்தில்கபொதுேக்�ள்
ேறறும்ர்ொடடநிலங்�ளின்உரிவேேொ
ேர�ள்என்னகசயேரைண்டும்என்று

விடிகைள்ளிசொரபில்ர�டடரபொதுவிை
சொேதிவணக்�ேத்தின்விைசொேஆரொயச்சி
ேறறும்்ேொரிபபுஉ்விேொேரபி.எச்.நஸ்
ரிேொபின்ைருேொறு�ருத்துக்ரிவித்்ொர.
ஊரடங்கில்ர்ொடடங்�ள்பரொேரிக்�ப

படொேல்இருந்தும்கைடடுக்கிளி�ளின்
பவடகேடுபபுக்குபிர்ொன�ொரணம்
ஆகும்.ேொரும்இபபடிகேொருவிடேத்வ்
எதிரபொரக்�வில்வல.ஆனொல்ர்ொடட
உரிவேேொேர�ள்நிவலவேவேஅறி
ைொர�ள்.இனிரேல்ர்ொடடங்�வேசுத்்ம்
கசயயும்பணி�ளில்மும்முரேொ�ஈடுபட
ரைண்டும்.இல்வலகேன்்ொல்இவைொ
்ொனகைடடுக்கிளி�வே்டுபபதுஒரு
சைொலொன�ொரிேேொ�ேொறிவிடும்.
ர்ொடடத்வ்பரொேரிபபொேர�ளின்

வ�யில்க�ொடுத்துவிடடுதூரஇடங்�ளில்
ைசிபபைர�ள்்ேதுர்ொடடங்�ளின்மீது
அக்�வ்�ொடடரைண்டும்.உண்வேயில்
பரொேரிபபொேர�ள்கசேறபடுகின்்ொர
�ேொஇல்வலேொஎன்பவ்அை்ொனிக்�
ரைண்டும்.கைளிநொடு�ளில்பில்லிேன்
�ணக்�ொனநடடத்வ்கைடடுக்கிளி�ள்
ஏறபடுத்தியுள்ேன.இந்ரேொசேொன
நிவலவேவேஅவனைரும்உணரநது
கசேறபடரைண்டும்.முக்கிேேொ�
ர்ொடடஉரிவேேொேர�ள்ேறறும்விைசொ
யி�ள்இதுபறறி�ைனம்எடுபபொர�ேொ�
இருந்ொல்கைடடுக்கிளி�ளின்பிரச்சி
வனவேஒழித்துக்�டடுைதுஇலகுைொன
ஒன்்ொ�அவேயும்.

உயி ரி ய லதா ைரகள் வ்தரி விபபது என்ன?
ேொைத்்�ேபிரர்சத்வ்ஆக்கிரமித்

துைரும்கைடடுக்கிளி�ள்க்ொடரபொ�
ஆரொயை்றகுவிைசொேத்திவணக்�ேத்

தினொல்நிேமிக்�பபடடுள்ேஉயிரிேலொேர
டொக்டர.நு�லிேந்விடிகைள்ளிக்கு
பின்ைருேொறு�ருத்துக்ரிவித்்ொர.“
இங்குள்ேகைடடுக்கிளி�ள்இநதிேொ
ரபொன்்நொடு�ளில்இருநதுைநதிருபப
்ற�ொனைொயபபுக்�ள்மி�க்குவ்வு்ொன்.
ஏகனன்்ொல்இவைஏற�னரைஇலங்
வ�யில்உயிரைொழகின்்கைடடுக்கிளி
ைவ��ளில்ஒன்று்ொன்.ஆனொலும்
இ்றகுமுன்னரஇவைொறுபயிர�ளுக்கு
ரச்ம்விவேக்�வில்வலஎன்பதுடன்
இதுைவரஇபபடிஇலடசக்�ணக்கில்பரை
ைவும்இல்வலஎன்பதுபுதிேஆயகைொன்
றிற�ொனர்வைவேஉருைொக்கியுள்ேது.
இதுபறறிேஆயவு�வேவிைசொேஅபி
விருத்திதிவணக்�ேத்துடன்இவணநது
ரேறக�ொண்டுைருகின்ர்ொம்.விவரவில்
இ்னுவடேஇனம்,விஞ்ொனபகபேர
என்பைறவ்அறிவிபரபொம்.
ேனி்னின்இருபபுக்�ொ�இந்கைட

டுக்கிளி�வேகிருமிநொசினிக்ளித்து
க�ொல்ைதுக�ொஞசம்சங்�டத்வ்ஏறப
டுத்துகின்்து.ேனி்ன்இேறவ�ரேொடு
ைொழத்க்ரிேொ்ைன்.இதுரபொன்்உயிரி
னங்�ள்ைொழும்இடங்�வேமு்லில்ஆக்
கிரமித்்ைன்ேனி்ன்்ொன்.இவைொறுஒரு
இனத்தின்சுேநலத்திற�ொ�இன்கனொரு
இனத்வ்அழிபபதுஎந்ேவுசரிஎன்பது
விைொதிக்�முடிேொ்ஒன்று.ஆனொலும்
இபரபொவ்க்குஇைறவ்அழிபபவ்த்
்விரரைறுஎந்த்தீரவும்கிவடேொது”
என்்ொர.
2020ேனி்ர�ளுக்குஒவைொ்ஒருைரு

டேொகிவிடடது.�ொடடுத்தீ,நிலநடுக்�ம்,
விேொனவிபத்து�ள்,க�ொரரொனொவைரஸ்,
அகேரிக்��லைரம்எனேொவரயும்விடடு
வைக்�ொேல்எல்ரலொவரயும்�ொலம்ப்ம்
பொரக்கின்்து.க�ொரரொனொஅச்சம்சூடு
பிடித்துள்ேஇந்்ருணத்தில்கைடடுக்
கிளி�ளின்பிரச்சிவனவேசநதித்துள்ே
ேக்�ள்விரக்தியின்உச்சத்துக்குச்கசன்றி
ருக்கி் ொர�ள்.
பொதிபபுஎன்பவ்விடபேம்என்்ஒரு

விடேம்இந்ேக்�வேஆக்கிரமித்துள்
ேது.ரேறகுல�நொடு�ளில்கைடடுக்கிளி
�ேொல்பலவிைசொயி�வே்ேதுஅன்்ொட
ஜீைரனொபொேத்வ்இழநதுநிறகின்
்ொர�ள்.அவைொ் ொனநிவலவேஇலங்
வ�யில்ஏறபடொேல்இருக்�த்ர்வைேொன
முன்னொேத்்ங்�வேஇலங்வ�விைசொேத்
திவணக்�ேம்ேறறும்சுறறுச்சூழல்
ஆரைலர�ள்ரேறக�ொள்ேரைண்டும்.

Friday 05, June 202008 கட்டுரை
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Friday 05, June 2020இஸ்லாம்

ச�ோதனைகள்என்பதுமுஃமினகச�ோடு
அவரகளுனையரப்புஇரகசியமோகச்பசு
கின்றஒருமமோழி.உஙக�துவோழ்வில்
அனவமதோைர்நதோல்அவனஉஙகன�
அதிகம்சேசிக்கி்றோன,அவனஉஙக
ச�ோடுஅதிகம்ச்ப�விரும்புகி்றோனஎனறு
அர்ததம்மகோள்�சவண்டும்.மனிதரகள்
என்றவனகயில்சிலச்போதுஅனவேமது
உள்�ஙகளில்மிகப்ம்பரும்கோய்தனத
உண்டு்பண்்ணலோம்.என்றோலும்வலி
நின்ற்நதஉள்�்ததினஆழ்ததிலிரு்நது
அல்லோஹனவஅனழக்கின்ற,அவைது
அருன�சவண்டுகின்றஒருநினலனய
அதுஏற்படு்ததிவிடும்,அதுரப்புக்கும்
அவைதுஅடியோரகளுக்குமினைசய
இறுக்கமோைஒருபின்ணப்ன்பஏற்படு்ததி
அதுசவஅவரகளுனையஇவ்வுலக,
மறுனமவோழ்வினஈசைற்ற்ததிறகோை
மிகப்ம்பரும்கோரணியோகஅனம்நது
விடும்.
உஙகளுக்குமனம�னச்றோருக்கு(ச�ோத

னைகள்)ஏற்படைதுச்போல்உஙகளுக்கும்
ஏற்பைோமல்ம�ோரக்க்ததில்நுனழயலோம்
எனறுஎண்ணிக்மகோண்டிருக்கிறீரக�ோ?
அவரகளுக்குவறுனமயும்,துன்பமம்ஏற
்படைை.அல்லோஹவினஉதவிஎப்ச்போது?
எனறு(இன்ற்த)தூதரும்அவருைனஉள்�
ேம்பிக்னகமகோண்சைோரும்கூறும�வுக்கு
அனலக்கழிக்கப்்படைைர.கவை்ததில்
மகோள்க!அல்லோஹவினஉதவிஅருகி
சலசயஉள்�து.(திருக்குரஆன2:214)
ேம்பிக்னகமகோண்சைோம்எனறுகூறி

யதனகோர்ணமோகச�ோதிக்கப்்பைோமல்
விைப்்படுவோரகள்எைமனிதரகள்
நினை்ததுவிடைோரக�ோ?அவரகளுக்கு
மனம�னச்றோனரயும்ச�ோதி்தசதோம்.
உண்னமச்பசுசவோனரஅல்லோஹ
அறிவோன.ம்போயயரகன�யும்அறிவோன.
(திருக்குரஆன29:2,3)
இன்றவிசுவோசிகள்மர்ண்தனத

அவரகள்�்நதிக்கும்வனரஏசதோஒரு
வனகயில்ச�ோதிக்கப்்படடுக்மகோண்சை
இருப்்போரகள்என்பதுசவஇன்றநியதி
யோகும்.இ்நதயதோர்தத்தனதப்புரி்நது
மகோண்ைவரகள்அ�வுகை்நதஅச�்த
திைோசலோமைவிரக்தியிைோசலோஒரு
ச்போதும்பீடிக்கப்்பைமோடைோரகள்,மோ்றோக
அவரகள்ச�ோதனைக்குள்�ோக்கப்்படும்
ச்போமதல்லோம்அவரகள்தமதுரப்ச்போ

டுள்�மேருக்க்தனதமமனசமலும்அதிக
ரி்ததுக்மகோள்வோரகள்,நிரோன�யனையோது
அவைதுஅருன�யும்கருன்ணனயயும்
சவண்டியவரக�ோகஎ்நசேரமம்பிரோர்த
தி்ததுக்மகோண்டிருப்்போரகள்.
அல்லோஹவினஅருளும்உதவியும்

அவரகளுக்குஒருச்போதும்தோமதமோ
குவதில்னல.எனினும்அதும்போரு்த
தமோைசேர்ததில்அவரகன�நிச�யம்
வ்நதனை்நசததீரும்.அவரகன�சசூழ
ேனைம்பறுகின்றசிலவிையஙகளுக்கோை
தீரவுகன�அல்லோஹதோமதி்ததுனவ்ததி
ருப்்பதில்அவரகள்அறியோத்பலேல
வுகள்உண்டுஎன்றவிைய்ததில்அவரகள்
உறுதியோகசவஇருப்்போரகள்.
மனிதரகள்ம�யயும்அக்கிரமஙகளுக்

கோகஅல்லோஹஅவரகன�உைனுக்குைன
பிடி(்தது்ததண்டி)ப்்பதோகஇரு்நதோல்
உயிரப்பிரோணிகளில்ஒனன்றயுசம
பூமியில்விடடுனவக்கமோடைோன;
ஆைோல்,ஒருகுறிப்பிடைதவன்ணவனர
அவரகன�(ப்பிடிக்கோது)பிற்படு்தது
கி்றோனஅவரகளுனையதவன்ணவ்நது
விடைோசலோஒருக்ணசமனும்(தண்ைனை
ம்பறுவதில்)அவரகள்பி்நதவும்மோட
ைோரகள்;ம்நதவும்மோடைோரகள்.(16:61)
"நிச�யமோக,எவரகள்முஃமிைோைஆண்

கன�யும்,முஃமிைோைம்பண்கன�யும்
துனபுறு்ததிப்பினைர,தவ்்போம�யயவில்
னலசயோஅவரகளுக்குேரகசவதனை
உண்டுசமலும்,கரி்ததுப்ம்போசுக்கும்
சவதனையும்அவரகளுக்குஉண்டு."
(85:10)
இமோம்ஹஸனஅல்்பஸரீ(ரஹ)

அவரகள்கூறுகி்றோரகள்;இ்நதவ�ை்ததில்
அல்லோஹதனசே�ரகன�சவதனை
ம�யதவரகன�ப்்பறறிச்பசுகின்ற

ம்போழுதுகூைஅவரகள்தவ்்போம�யயோ
விடைோல்துனபுறு்ததும்சவதனைஉள்
�துஎனறுகூறுகி்றோன.தனசே�ரகன�
சவதனைம�யதவரகன�க்கூைதவ்
்போவின்பக்கம்அனழக்கி்றோனஎன்றோல்
அவைதுகருன்ணஎவ்வ�வுவி�ோல
மோைது.இதனைஇமோம்இப்னுகஸீர
அவரகள்தமதுதப்ஸீரஇப்னுகஸீரில்
(85:10)வ�ை்ததினவி�க்கவுனரயில்
்பதிவும�யதுள்�ோரகள்.
எல்லோவறறிறகும்ஓரஎல்னலஉண்டு,

ஆைோல்அல்லோஹவினஅனபுக்கும்
அருளுக்கும்எல்னலகினையோது,அல்
லோஹவினஅனன்பயும்கருன்ணனயயும்
ஒருவரஅறி்நதுமகோண்ைோல்அல்

லோஹவினஅருளிலிரு்நதுஒருச்போதும்
நிரோன�யனை்நதுவிைமோடைோர.
அல்லோஹரஹம்தனதநூறு்போகஙக

�ோக்கிைோன.தனனிைம்99ரஹம்ததுகன�
னவ்ததுக்மகோண்டுஒரு்போக்தனதஇ்நத
உலக்ததிறகுஇ்றக்கினவ்ததோன.அ்நத
ஒரு்பஙகுரஹம்தனதமகோண்டுதோன
்பனைப்பிைஙகள்தஙகளுக்கினைசய
இரக்கம்கோடடிக்மகோள்கின்றை.குதினர
தனகுடடியினமீதுகோல்கு�ம்பு்பைோ
திருக்ககோனலஉயர்ததுவதும்இ்நத
கருன்ணயிைோல்தோனஎைஅல்லோஹவின
தூதர(ஸல்)அவரகள்கூறிைோரகள்.(நூல்:
புகோரி6000)
அபூஹுனரரோ(ரலி)அவரகள்அறி

விக்கி்றோரகள்;அல்லோஹவினதூதர
(ஸல்)அவரகள்கூறிைோரகள்;அல்லோஹ
(்பனைப்புகன�ப்)்பனைக்கும்்பணினய
நின்றவும�யதச்போது,தைக்குஅருகில்
னவக்கப்்படடுள்�தைது்பதிசவடடில்
"எனகருன்ணஎனசகோ்ப்தனதமவல்லும்"
எனறு(கருன்ணனய்த)தைக்கு்ததோசை
விதியோக்கிக்மகோள்ளும்வனகயில்எழு
திைோன.(நூல்:மஸ்லிம்5309)
உமரபினக்ததோப்(ரலி)அவரகள்

கூறுகி்றோரகள்;(ஹவோஸினகுல்தனதச
ச�ர்நத)னகதிகள்சிலரஅல்லோஹவின
தூதர(ஸல்)அவரகளிைம்மகோண்டுவ
ரப்்படைோரகள்.அ்நதக்னகதிகளில்ஒரு
ம்பண்(தைதுமோரபில்சுர்நத்போனல
ஊடடுவதறகோக்ததைதுகுழ்நனதனய்த)
சதடிைோள்.(குழ்நனதகினைக்கவில்னல.
எைசவ,)னகதிகளினைசயஎ்நதக்குழ்ந
னதனயக்கண்ைோலும்அனத(வோரி)
எடு்தது,தைதுவயிறச்றோடுஅன்ண்ததுப்
்போலூடைலோைோள்.(தைதுகுழ்நனத

கினை்தததும்அனதயும்மேஞச�ோடு
அன்ண்ததுப்்போலூடடிைோள்.)அப்
ச்போதுஎஙகளிைம்அல்லோஹவினதூதர
(ஸல்)அவரகள்,"இ்நதப்ம்பண்தைது
குழ்நனதனய்ததீயில்எறிவோ�ோ,ம�ோல்
லுஙகள்?"என்றோரகள்.ேோஙகள்,"இல்னல;
அல்லோஹவினமீதோன்ணயோக!எ்நநினல
யிலும்அவ�ோல்எறியமடியோது"எனறு
ம�ோனசைோம்.அப்ச்போதுஅல்லோஹவின
தூதர(ஸல்)அவரகள்,"இ்நதக்குழ்ந
னதயினமீதுஇவளுக்குள்�அனன்பவிை
அல்லோஹதனஅடியோரகள்மீதுமிகவும்
அனபுனவ்ததுள்�ோன"எனறும�ோன
ைோரகள்.(நூல்:மஸ்லிம்5315)
கஷைஙகன�யும்துயரஙகன�யும்

ச்போக்கும்மழுனமயோைஆற்றல்கருன்ண
யுள்�அ்நதரப்புல்ஆலமீைோகியஅல்
லோஹவிை்ததிசலஇருக்கி்றது,அவனதோன
எமக்குமனவோழ்்நதேபிமோரகள்,ேல்ல
டியோரகள்,இன்றவிசுவோசிகளினதுயர
கன�ப்ச்போக்கிஅவரக�துவோழ்னவ
ஒளிமயமோைதோகஆக்கினவ்ததோன.
ேபிஇப்ரோஹீம்(அனல)அவரகள்

மேருப்புக்குண்ை்ததில்ச்போைப்்படை
�மயம்அவரகன�அதிலிரு்நது்போது
கோ்ததுஅ்நதமேருப்பினதனனமனயசய
மோறறிஅவரகளுக்குஉதவிம�யதோன.
ேபிமூஸோ(அனல)அவரகன�யும்

அவரக�துகூடை்ததிைனரயும்,ுஃபிரஅவ்
னுனையகூடை்ததிைரிைமிரு்நதுகோப்
்போறறிஅவரகளுக்குஉதவிம�யதோன.
ேபியூனுஸ்(அனல)அவரகன�மீன

விழுஙகிய�மயம்அ்நதநிரக்கதியோை
நினலயிலிரு்நதுஅவரகன�கோப்்போறறி
அவரகன�்போதுகோ்ததோன.
ேபிஅயயூப்(அனல)அவரக�து

அனை்ததுவிதமோைசிரமஙகன�யும்
நீக்கிஅருள்ம�யதவனஅ்நதரப்புல்
ஆலமீைோகியஅல்லோஹஒருவசை,அவ
னைசயேோம்ேம்பியிருக்கிச்றோம்,குரஆன
இவறன்றரசிப்்பதறகோைமவறும்கனதக
�ோகமோ்ததிரம்எமக்கும�ோல்லவில்னல,
இதுதோனஎமதுமனசைோரகள்கை்நது
வ்நத்போனதஎன்பதனையும்ேோம்இவ்வோ
்றோைசூழ்நினலகளுக்குஆ�ோகும்ச்போது
எமதுஈமோனஅதிகரி்ததுஎமதுகரஙகள்
எமதுரப்ன்பசேோக்கிஉயர்ததப்்பை
சவண்டும்என்பதறகோகசவகுரஆனஇ்த
தனகயவரலோறறுஉண்னமகன�எமக்கு
கறபிக்கி்றது.
"எனஅடியோரகச�!(உஙகளில்)எவரும்

வரம்புமீறிதமக்கு்ததோசமதீஙகினழ்ததுக்
மகோண்ைச்போதிலும்,அல்லோஹவுனைய
ரஹம்ததில்அவரேம்பிக்னகயிழக்க
சவண்ைோம்,நிச�யமோகஅல்லோஹ
்போவஙகள்யோனவயும்மனனிப்்போன,நிச�
யமோகஅவனமிக்கமனனிப்்பவன,மிக்கக்
கருன்ணயுனையவன"(எனறுேோனகூறி
யனதேபிசய!)நீரகூறுவீரோக.(39:53)
அதிக்போவஙகள்ம�யதுேமக்குேோம்

தீஙகினழ்ததுக்மகோண்ைோலும்�ரி,அல்
லதுகுற்றமற்றேோம்வீ்ணோக்பழிசும்த
தப்்படடுஅநியோயம்இனழக்கப்்படடு,
சிரம்ததுக்குசமல்சிரம்தனத�்நதிதி்ததோல்
கூைஎமதுஉள்�ம்ஒருச்போதும்அல்
லோஹவினமக்ததோைஅருளிலிரு்நசதோ
அவைதுஉதவியிலிரு்நசதோநிரோன�
அனை்நதுவிைக்கூைோது.
அல்லோஹவினஅனபும்அருளும்சேரவ

ழியும்ம்பறறுமவகுவினரவோகஅவைது
உதவினயயும்ம்ப்றமிகமக்கியமோை
இரண்டுவழிகள்உள்�ை.
ேம்பிக்னகமகோண்சைோசர!ம்போறுனம

மறறும்மதோழுனகயினமூலம்உதவி
சதடுஙகள்!அல்லோஹம்போறுனமயோ�ரக
ளுைனஇருக்கி்றோன.(2:153)
1.மதோழுனக.
2.ம்போறுனம.
இனவஇரண்டுசமஅல்லோஹவிைம்

எமதுபிரோர்ததனைகன�மவகுவினரவில்
அஙகீகரிக்கசம�யகின்றை.இவறறின
மூலம்ேோம்அல்லோஹவினஅருன�யும்
உதவினயயும்சவண்டிக்மகோண்சை
இருக்கசவண்டும்.அசதச்போனறுவோழ்க்
னகயினசிலகடைஙகன�கலக்கமற்ற,
உறுதியோைஈமோசைோடுமிகவும்ம்போறு
னமயோககை்நதும�ல்லசவண்டும்.
ஓர�வுஅச�்ததோலும்,்பசியோலும்ம�ல்

வஙகன�யும்,உயிரகன�யும்,வின�ச�ல்
கன�யும்ச�தப்்படு்ததியும்உஙகன�ச
ச�ோதிப்ச்போம்.ம்போறு்ததுக்மகோண்சைோ
ருக்குேறம�யதிகூறுவீரோக!(2:155)
தமக்குஏசதனும்துன்பம்

ஏற்படும்ச்போது"ேோஙகள்அல்லோஹவுக்சக
உரியவரகள்;ேோஙகள்அவனிைசம
திரும்பிசம�ல்்பவரகள்''எனறுஅவரகள்
கூறுவோரகள்.(2:156)
அவரகளுக்சகதமதுஇன்றவனின

அருள்களும்,அனபும்உள்�ை.அவரகச�
சேரவழிம்பறச்றோர.(2:157)
ேனமோரோயம்கூ்றப்்படடுஅல்லோஹவின

அருள்களும்,அனபும்ம்பறறுசேரவழி
ம்பறச்றோரஎன்ற�ோனறிதனழயும்
அனை்நதுவிடைோல்இதனைவிை
ம்பரிதோகஇ்நதஉலகில்ேோம்சவறு
எதனைதோன�ம்்போதி்ததுவிைப்
ச்போகினச்றோம்?நிச�யமோகஇதனைவிை
ம்பரியம�ோ்தது,ம�ல்வம்சவறுஎதுவுசம
கினையோது.அல்லோஹவினஅனபும்
அருளும்அவனைவிசுவோசிக்கின்றவரகள்
மீதுஇரு்நதுமகோண்டிருக்கும்
கோலமமல்லோம்இவ்வுலகில்எவரோலும்
எதைோலும்அவரகளுக்குஎ்நதஒரு
கலக்க்தனதயும்பீதினயயும்ஏற்படு்ததி
விைமடியோது.
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சிக்கைம்என்பது்ப்ண்தனதமடடும்
குறிப்்பதல்லமோ்றோக,அல்லோஹவின
அருடமகோனைகன�்பயன்படு்தது
வதிலும்சிக்கை்தனதகனைப்பிடிக்க
சவண்டும்.தறச்போனதயகோலகடை்ததில்,
்ப்ணம்மறறும்ம்போருடகன�ச�மிப்்பனத
விைஇயறனகவ�ஙகன�்போதுகோப்்பதும்
அவறன்றசிக்கைமோகம�லவும�யவதும்
ேம்அனைவரினகைனமயோகஇருக்கி
்றது.தண்ணீர,உ்ணவுப்்பண்ைஙகள்,
இயறனகவ�ஙகள்உள்ளிடைஅனை்த
னதயும்சதனவக்குஉட்படசைம�லவு
ம�யயசவண்டும்.மூன்றோம்உலகப்ச்போர
தண்ணீருக்கோகவரலோம்என்பதும்சில
அறிஞரகள்கரு்ததோகஉள்�து.உலக
அ�வில்தண்ணீரஒருமோம்பரும்பிரச
�னையோகஉருமவடு்ததுள்�து.உலகில்
40�தவீதமக்கள்தண்ணீரகினைக்கோமல்
அவதிப்்படுகி்றோரகள்.்பலசகோடிமக்கள்
நீர்பற்றோக்குன்றஉள்�்பகுதியில்வசிக்
கின்றோரகள்எனறுஐ.ேோ.�ன்பமதரிவிக்
கின்றது.
எதிரகோலதண்ணீரசதனவனய

மைதிறமகோண்டு�்நதிரன,ம�வ்வோய
கிரக்ததில்மனிதனஉயிரவோழமடி
யுமோ?அஙகுதண்ணீரஉள்�தோ?எை
விஞஞோனிகள்தீவிரஆரோயசசியில்
ஈடு்படடுவருகின்றைர.உலக்ததில்
97.5�தவீதம்உப்புசுனவமகோண்ை
நீரஉள்�து.மீதமள்�2.5�தவீதம்
தோனசு்ததமோைநீர.அதிலும்2.24
�தவீதம்துருவ்பகுதிகளில்்பனிப்்போ
ன்றக�ோகவும்,மக்கள்்பயன்படு்தத
மடியோதநினலயிலும்உள்�து.மீத
மள்�0.26�தவீததண்ணீனர்ததோன
உலகமனை்ததிலுமள்�மனி
தரகள்அனைவரும்குடிநீரோகவும்,
விவ�ோய்ததுக்கும்்பயன்படு்ததும்
நினலஉள்�து.இ்நதஉண்னமனய
வி�ஙகிக்மகோண்ைமனிதரகள்தோன
்பயன்படு்ததுகின்றநீனரவீண்விரயம்
ம�யயக்கூடியவரக�ோகஉள்�ைர.
நீரவ�்தனத்போதுகோக்கசவண்டிய
மஸ்லிம்களும்இவ்வோறுநீனரவீண்
விரயம்ம�யவதுஇஙகுகண்டிக்
க்ததக்கது.
உண்ணுஙகள்்பருகுஙகள்வீண்

விரயம்ம�யயோதீரகள்.ஏமைனில்,
அல்லோஹஅ�வுகை்நதுவீண்
விரயம்ம�ய்பவரகன�சேசிப்்பதில்னல
(சூ்றதுல்அுஃரோப்31)
இஸ்லோம்ஒருச்போதும்,வீண்விரய்தனத

விரும்புவதில்னல.அடு்தததனலம
ன்றக்குேோம்ம�ோ்ததுகன�விடடுச
ம�ல்லசவண்டும்.ம�ோ்ததுகள்என்பது
்ப்ணம்மறறும்வீடுகள்மடடுமல்ல
இயறனகவ�ஙகளும்தோன.தனவோரி

சுகளுக்கும�ோ்ததுச�ர்ததுனவப்்பனத
இஸ்லோம்ஆதரிக்கி்றது.இதுகுறி்தது
மஹம்மதுேபி(ஸல்)அவரகள்கூறும்
ச்போது,உஙகள்பிள்ன�கன�யோ�கரக�ோக
விடடுசம�ல்வனதவிைம�ல்வ்நதர
க�ோகவிடடுசம�ல்வதுசமலோைது
என்றோரகள்.இதுேம்குடும்்பஉறுப்பிைர
களுக்கோைதுஎனறுமடடும்எடு்ததுக்
மகோள்�க்கூைோது,வருஙகோல�்நததிகன�
எவ்வனகயிலும்ஏனழக�ோகசவோஅல்லது
இயறனகவ�ஙகன�்பயன்படு்ததஇய
லோதவரக�ோகசவோஆக்கிவிைக்கூைோது.

இதுஒருமிகப்ம்பரிய�மதோயம்போறுப்
்போகும்.
சமலும்,அவசைதனனுனையகரு

ன்ணக்குமனைோல்கோறன்றேறம�ய
தியோகஅனுப்புகின்றோன.பினைர,
வோனிலிரு்நதுசு்ததமோைநீனரமவளி
யோக்குகின்றோன.பூமியினஉயிரற்ற

்பகுதிகளுக்குஇதனமூலம்
ேோம்உயிரூடடுவதறகோ
கவும்,சமலும்ேம்மனைய
்பனைப்பிைஙகளில்அசேக
கோல்ேனைகளுக்கும்,மனிதர
களுக்கும்தண்ணீரபுகடடுவ
தறகோகவும்தோன!இ்நதநிகழ்
வுகன�அவரகளினைசய
அடிக்கடிேோம்உண்டு்பண்ணுகினச்றோம்.
அவரகள்்படிப்பினைம்ப்றசவண்டுல்
என்பதறகோக!(சூ்றதுல்புரகோன48)
சமலும்வோை்ததிலிரு்நதுஅருள்மிக்க

நீரினைஇ்றக்கிசைோம்.பினைரஅதன
மூலம்சதோடைஙகன�யும்,தோனியங
கன�யும்,குனலகள்அடுக்கடுக்கோய
மதோஙகுகின்றச்பரீச�மரஙகன�யும்
மன�க்கசம�யசதோம்.இதுமக்களுக்கு
வோழ்வோதோரம்வழஙகுவதறகோைஏற்போ
ைோகும்(சூ்றோகோப்911)
கோறன்றசூல்மகோண்ைதோகேோசம

அனுப்புகிச்றோம்.பினைரவோனிலிரு்நது
நீரம்போழிவி்ததுஅதனைஉஙகளுக்கும்
புகடடுகிச்றோம்,நீஙகள்அதனைச�மி்தது
னவப்ச்போரோயஇல்னல’(சூ்றதுல்ஹிஜ்ர
22)
ேபி(ஸல்)அவரகள்தண்ணீரஅரு்நதி

யபின,‘இன்றவோ!நீசயபுகழுக்குரியவன,
உனனுனையதனிப்ம்பரும்கருன்ண
யோல்தோனநீஎஙகளுக்குசுனவயோைதண்
ணீனரவழஙகுகின்றோய.எஙகள்்போவங
கன�நீமைதில்மகோண்டிருப்்போயோைோல்,
நீஉப்புகரிக்கும்நீரோகவும்,க�ப்்போை
நீரோகவும்ஆக்கியிருப்்போய’எனறுபிரோர்த
தனைம�யயும்வழக்கம்உள்�வரக�ோக
இரு்நதோரகள்.
சமலுள்�வ�ைஙகள்மழுனமயோக

அல்லோஹவினஅரு�ோகதோனநீனரஇ்நத
பூமியில்மனிதரகள்ம்பறறுக்மகோள்கி
்றோரகள்.அ்நதநீனரச�மி்ததுசிக்கைமோக
்பயன்படு்ததுவதுஒவ்மவோருமனிதன
மீதும்உள்�ம்போறுப்்போகும்.குறிப்்போக
அல்லோஹனவஏறறுக்மகோண்ைமனி

தரகள்இதில்கூடுதல்கவைம்ம�லு்தத
சவண்டும்.தண்ணீனரச�மிக்கோததோல்
இன்றவனினசகோ்பமம்ேம்மீதுவிழு
கி்றது.இன்றவனைவ்ணஙகுவதறகு
மனபும�யயப்்படும்வுழும�யயும்ச்போது
கூைதண்ணீனரசிக்கைமோக்பயன்ப
டு்ததசவண்டும்என்பனதயும்இஸ்லோம்
கோடடி்ததருகி்றது.
ஸஹோபிஒருவர,தண்ணீரதோன

நின்றயஇருக்கி்றசதஎனறுகூ்ற,அதறகு
ேபி(ஸல்)அவரகள்ம்போஙகிவழியும்
ேதிக்கனரயோயிரு்நதோலும்தண்ணீனரசிக்
கைமோக்பயன்படு்ததசவண்டும்எனறு
அருளிைோரகள்(புஹோரி)
குறிப்்போகநீனரசிக்கைமோக்பயன்படு்த

துவதுமதோைரபில்ஒடடுமமோ்ததமனித
�மூகமம்விழிப்புைனம�யற்படுவதுைன
குறிப்்போகமஸ்லிம்கள்நீனரவீண்விரயம்
ம�யவது்பறறிமறுனமயில்வி�ோரிக்
கப்்படும்என்றஉ்ணரவுைனம�யற்பை
சவண்டியுள்�து.
உைக்குஉைல்ஆசரோக்கிய்தனதேோன

தரவில்னலயோ?குளிர்நதநீனரக்மகோண்டு
ேோனதோகம்தீரக்கவில்னலயோ?எனறு
தோனமனிதரகளிைம்அல்லோஹமதன
மதலில்வி�ோரிப்்போனஎைேபி(ஸல்)
அவரகள்கூறிைோரகள்.(திரமிதி)
அல்லோஹவினதூதர(ஸல்)அவரகள்

அ்ததகோஸுர102வதுஅ்ததியோயம்இ்றங
கியச்போதுேபி்தசதோழரகளினைசயஓதிக்
கோண்பி்ததோரகள்.அதில்8ம்வ�ை்தனத
ஓதிகோண்பி்ததச்போதுசுறறியிரு்நத
ேபி்தசதோழரகள்எ்நமத்நதஅருடமகோ
னைகள்குறி்தமதல்லோம்ேோஙகள்மறுனம
ேோளில்சகள்விசகடகப்்படுசவோம்

எனறுசகடைைர.அப்ச்போதுேபி(ஸல்)
அவரகள்,தண்ணீரச்பரி்ததம்்பழம்
ஆகியனவகுறி்ததும்சகள்விசகடகப்்ப
டுவீரகள்எனறு்பதிலளி்ததோரகள்(இப்னு
கஸீர)
மறுனமயில்வி�ோரிக்கப்்படுகின்ற

அரு�ோக்ததோனஅல்லோஹஎமக்குநீனர
த்நதிருக்கின்றோன.குறிப்்போகேவீை
உலகில்எ்ததனைசயோேோடுகளில்சு்தத
மோைநீரஇல்லோமல்மனிதரகள்வோழ்்நது
மகோண்டிருக்கின்றோரகள்.இரு்நதோலும்
அல்லோஹஇனனும்்பலேோடுகளில்
வோழும்மக்களுக்குதோரோ�மோகநீனர
வழஙகியிருக்கின்றோன.இதனைப்புரி்நது
மகோண்டுேைக்கசவண்டியிருக்கி்றது.
இனன்றயவிஞஞோனிகள்தண்ணீனர
ஆயவும�யது“பூமி்பனைக்கப்்படைேோள்
மதல்இனறுவனரபூமியிலுள்�மமோ்தத
தண்ணீரினகைஅ�வுமோ்றசவஇல்னல”
எனறுகூறுகி்றோரகள்.ஆைோலும்,தண்ணீர
உலக்ததில்மிகப்ம்பரும்பிரச�னையோக
உருமவடு்ததுள்�னத்போரக்கமடிகி்றது.
வோழ்வினஇனறியனமயோதஒன்றோகிய
தண்ணீரின்பயன்போடனைமதோைர்நது
அனு்பவிக்கசவண்டுமமன்றோல்
இஸ்லோம்கூறுகி்றஆசலோ�னைகன�யும்,
எச�ரிக்னககன�யும்ஒடடுமமோ்தத
மனித�மூகமம்பின்பறறிேைக்க
சவண்டும்.நீனரச�மிக்கோதுவீண்விரயம்
ம�யவது்போவமோககருதப்்படுகின்ற
அசதசேரம்நீனரச�மி்ததுனவப்்பது
்பரளுகி்போயோவோகும்என்பனதம்ற்நது
விைக்கூைோது.

ePupd; ngWkjpia 
czu;e;J elg;Nghk;

இஸ்லாமிய மலார்க்க 
விவ்கலாரங்கள் குறித்து 
வழி்கலாட்டும்
பகுதி
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“என் கண் முன்்னே நிகழ்ந்த ககொடூரம் 
அது. ்ேற்று இரவு 8 மணிக்கு அ்ந்த 
மனி்தர் உயி ் ரொடு இரு்ந்தொர். அவர் 
துடிக்கத் துடிக்கக் ககொல்லப்ப டு வத்த 
ேொன் ்பொர்த்்்தன். அ்ந்த வீடி ் �ொதவ 
எடுத்துப ்பதி விட்டது ேொன்்தொன். அத்தப 
்பற்றி என்னே நிதனேக் கி றீர்கள் என்று 
எல் ்லொரும் என் னி்டம் ்கட கி றொர்கள். 
என்னே நிதனேப்பது? இது மிக ்மொச மொ னேது 
ப்ரொ…” என்று கண்ணீர் மலகச் கசொல
கிறொர் 17 வ�து க்பண் ்டொர்கனேல்லொ 
ஃப்ரஸி�ர்.

அகம ரிக்கொவின் மின்னே கசொட்டொ 
மொநி ்லத்தின் மின் னி �ொ ் ்பொலிஸ் ேகரில, 
்்பொலீஸ்கொரர் ஒரு வரொல குரலவதை 
ேசுக்கப்படடு, “என்னேொல சுவொ சிக்க முடி �
விலத்ல” என்று க்தறிக் க்தறி உயிர் விட்ட 
கறுப பினே மனி்தர் ஜொர்ஜ் ஃபைொய்டின் 
மரணம், அகம ரிக்கொதவ உலுக் கி யி ருக்
கி றது. க்ட்ந்த 4 ேொடக ைொக மின் னி �ொ
்்பொலிஸ் ேகரில ்்பொரொட்டஙகள் ே்ட்ந து
வ ரு கின்றனே. கறுப பினே மக்களின் ்கொ்பம் 
்ப்ல இ்டஙகளில வன் மு தற �ொக வடி வ கம
டுத் தி ருக் கி றது.

காவு வாங் கிய கள்ள ந�ாட்டுப் புகார்
அகம ரிக்கொவில ‘ககொவிட19’ க்பரு்ந

க்தொற் றுக்கு  ஆயி ரக்க ணக்கொ்னேொர் ்பலி �ொ
கிக்க கொண் டி ருக்கும் ்ேரத்தில, இ்ந்தத் 
து�ரச் சம்்பவம் அரங்க றி யி ருக் கி றது. 
ே்ட்ந்தது இது்தொன்: ்ம 25 இரவு 8 மணி 
அைவில, மின் னி �ொ ் ்பொலிஸ் ேகரில 
உள்ை ’கப ஃபுடஸ்’ எனும் ்பலக ்பொருள் 
அஙகொ டிக்குச் கசன் றி ரு்ந்த ஃபைொய்டு, 
ஒரு ்பொக்ககட சிககரட வொங கி யி ருக்
கிறொர். அ்தற்கொக அவர் ககொடுத்்த 20 
்டொ்லர் ்ேொடடு கள்ை ் ேொடடு என்று 
அ்ந்த அஙகொ டியின் சிப்ப்ந திகள் கரு தி
யி ருக் கி றொர்கள். அது குறித்து உ்ட்னே 
க்பொலிஸுக்குத் ்தகவல ககொடுக்கப்பட டி
ருக் கி றது. சம்்பவ இ்டத் துக்குப க்பொலிஸ் 
வ்ந்த ் ்பொது, ஃபைொய்டு அ்ந்த அஙகொ டிக்கு 
கவளி யில்தொன் இரு்ந தி ருக் கிறொர்.

ஆனேொல, அவர் ்தனேது கொரில அமர்்ந
தி ரு்ந்த ்தொ கவும், கொதர விடடு கவளி்� 
வரு மொறு உத்்த ர விட்ட ் ்பொது அத்த ஏற்க 
மறுத் து விட்டொர் என்றும் கொரணம் கசொல
கி றொர்கள் க்பொலிஸ்கொ ரர்கள். ஆனேொல, 
அருகில இரு்ந்த வர்கள் எடுத்்த வீடி்�ொ 
ஆ்தொ ரஙகள் உண்தமத�ப ்பட்ட வர்த்்த னே

மொக் கி விட்டனே.

பட்்டப்பகலில் �்டந்த படு ககாலை
தகவி ்லஙகு மொட்டப்ப டு வ ்தற் குக் கூ்ட 

எதிர்பபு க்தரி விக்கொமல அதம தி �ொக 
நின் றி ரு்ந்த வதரக் கீ்ே ்தள்ளி, அவ ரது 
கழுத்தின் மீது ்தனேது முேஙகொத்ல அழுத்
தி � ்படி நின் றி ருக் கிறொர் க்டகரக் சொவின் 
எனும் கொவ்லர். அருகில இரு்ந்த வர்கள் 
அத்த ்வடிக்தக ்பொர்ப்ப த்தயும், ்ப்ட கம
டுப்ப த்தயும் ்தடுக்கும் வதகயில அ்ந்தக் 
கொட சித� மதறத்்த வொறு ்்டொ ்தொ்வொ, 
்தொமஸ் ்்லன், அக்லக்ஸொண்்டர் குக�ங 
ஆகி� மூன்று கொவ ்லர்கள் நின் றி ரு்ந்தனேர். 
ேொலவரும் கவள்தை யி னேத்்த வர்கள் என்
்பத்தச் கசொல்ல ்வண் டி � திலத்ல.

உ்டல ரீ தி �ொக முற் றிலும் மு்டக்கப்பட

டி ரு்ந்த ஃபைொய்டு, “என்னேொல சுவொ சிக்க 
முடி � விலத்ல. என் வயிறு எரி கி றது. 
கழுத்து வலிக் கி றது. எல்லொ்ம வலிக் கி
றது....” என்று க்த றி யி ருக் கிறொர். “என்தனேக் 
ககொன் று வி ்டொ தீர்கள்” என்று மன்றொ டி
யி ருக் கிறொர். அருகில இரு்ந்த வர்களும் 
அவதர விடு வித்து கொரில ஏற் று மொறு 
்கட டி ருக் கி றொர்கள். “அவர் அதச வற்றுக் 
கி்டக் கிறொர். அவ ரது ேொடித் துடிபத்பப 
்பரி ் சொ ்ததனே கசய் யுஙகள்” என்றும் ககஞ்
சி யி ருக் கி றொர்கள். ஆனேொல, கொவ ்லர்கள் 
ேொலவரும் அத்தக் கொதில ்்பொட டுக்
ககொள்ை்வ இலத்ல.

அம் புயூ்லன்ஸ் வ்நது ஃபைொய்த்ட 
ஏற் றிச்கசலலும் நிமி்டம் வதர, அவர் 
கழுத்தில மீது முேஙகொத்ல தவத்து 

அழுத் திக்க கொண்்்ட இரு்ந்தொர் கொவ்லர் 
சொவின். மருத் து வ ம தனேக்கு எடுத் துச்
கசல்லப்பட்ட ஃபைொய்டு ஏற்கக னே்வ 
இற்ந து விட்டொர் என்று மருத் து வர்கள் அறி
வித் து விட்டனேர். ஒரு கறுப பினே மனி ்தரின் 
வொழக்தக கவள்தை யினேக் கொவ ்லர்களின் 
நிற கவ றி�ொல இப்ப டி �ொக முடி வுக்கு வ்ந
து விட்டது.

இ்ந்தச் சம்்ப வத்்தொல ஃபைொய்டின் 
குடும்்பம் மட டு மல்ல, ஒட டு கமொத்்த 
கறுப பினேச் சமூ கமும் கேொறுங கிப் ்பொ
யி ருக் கி றது. “்பட்டப்ப கலில என் அண்
ணதனேக் ககொத்ல கசய் து விட்டொர்கள்” 
என்று குமு றி யி ருக் கிறொர் அவ ரது ச்கொ
்தரர் ஃபிலினேொய்ஸ் ஃபைொய்டு. “கறுப பினே 
மக்கள் ககொல்லப்ப டு வத்தப ்பொர்த்துப 
்பொர்த்துக் கதைப்ப த்ட்ந து விட்்டன்” 
என்று கசொல லி யி ருக்கும் ஃபிலினேொய்ஸ், 
வன் முதறப ்்பொரொட்டஙகதைத் ்தவிர்க் கு
மொறும் ்வண் டு்கொள் விடுத் தி ருக் கிறொர்.

நபாராட்்டம் க்தா்டர் கி றது
ஜொர்ஜ் ஃபைொய்ட  க்பொலிஸ் கொவலில 

இற்ந்த ்தற்கு கண்்டனேம் க்தரி விக்கும் 
வி்த மொக ்்பொரொட்டஙகள் வலுத்து வரு
கின்றனே. கத்டகள் ்ச்தப்ப டுத்்தப்படடு 
கொர்கள் எரி யூட்டப்படடு ்்பொரொட்டஙகள் 
தீவி ர மொ கி வ ரு கின்றனே. ்்பொரொட்டக்கொ ரர்
கதை கட டுப்ப டுத்தும் வி்த மொக கொவல 
துதற யினேர் கண்ணீர் புதக குண் டு கதை 
வீசு கின்றனேர். ஜொர்ஜ் ஃபைொய்ட மர
ணத்தில சம்ம்ந்தப்பட்ட முன்னேொள் கொவல 
துதற அதி கொரி மீது ககொத்ல வேக்குப 
்பதிவு கசய்�ப்பட டுள்ைது. ஜொர்ஜ் இற்ந
்த ் ்பொது அங்க இரு்ந்த மற்ற க்பொலிஸ் 

அதி கொ ரி களும் ்பணி நீக்கம் கசய்�ப்பட
டுள்ைனேர்.

ஜொர்ஜ் ஃபைொய்ட மர ணத் துக்கு 
எதிர்பபுத் க்தரி வித்து அகம ரிக்கொவின் 30 
ேக ரஙகளில ்்பொரொட்டஙகள் ேத்ட க்பற்
றனே. சனிக் கி ேதம அன்று க்பரும்்பொலும் 
அதமதிப ்்பொரொட்ட மொக இரு்ந்தது, பிறகு 
வன் மு தற �ொக உருபக்பற்றது. ்்பொரொட
்டஙகைொல அதிகம் ்பொதித்்த ேகரம் ்லொஸ் 
ஏஞ்சலீஸ். ்்பொரொட்டக்கொ ரர்கதை ்தடி
�டி ே்டத் தியும், ரப்பர் ்்தொட்டொக்கைொல 
சுடடும் விரடடி அடித்்தனேர்.

நூற் றுக்க ணக்கொ்னேொர் தகது கசய்�ப
்பட்டனேர். சிக்கொ ் கொவின் ்ம�ர் ்்லொரி 
த்லட ஊர ்டஙகு உத்்த ரவு அறி வித் து
விடடு, சிக்கொ ் கொவில ேத்ட க்பறும் 
வன் முதற கவறுபத்பத் ்தரு வ ்தொ கவும் 
குறிப பிட்டொர். ்மலும் ்்பொரொட்டக்கொ
ரர்கள் கொவல து தற யினேர் மீது ்தண்ணீர் 
்்பொத்்தலகதை வீசியும், சிறுநீர் ்்பொத்்தல
கதை வீசியும் ்்பொரொட்டம் ே்டத் து வ ்தொக 
குறிப பிட்டொர்.

ஜொர்ஜின் மர ணத்்தொல ''அகம ரிக்கர்கள் 
்கொ்பம், ்ப�ம் மற்றும் கவத்ல நிதற்ந்த
வர்க ைொக'' கொணப்ப டு கின்றனேர் எனே க்தரி
வித்்தொர் அகம ரிக்க அதி்பர் க்டொனேொலடு 
டிரம்ப. ்மலும் ்கொ்பத்தில ்்பொரொட்டக்கொ
ரர்கள் அத் து மீ று வத்த ்தன்னேொல க்பொறுத்
துக்க கொள்ை முடி �ொது என்றும் டிரம்ப 
குறிப பிட்டொர்.

பை மாகா ணங்கள பற்றி எரி கினறன
ஜொர்ஜ் ஃபைொய்ட  இற்ந்தத்தக் கண்

டித்து ்ேற்றும் ஏேொ வது ேொைொக ே்ட்ந்த 
்்பொரொட்டத்்தொல அகம ரிக்கொவின் ்ப்ல 
மொகொ ணஙகள் ்பற்றி எரி கின்றனே.

 40 ேக ரஙகளில ஊர ்டஙகு உத்்த ரவு 
பிறப பிக்கப்பட டுள்ைது. ஆனேொல மக்கள் 
இ்ந்த உத்்த ரதவ மீறு வது ்ப்தற்ற மொனே 
சூேத்ல ஏற்்ப டுத் து கி றது.

நியூ�ொர்க், சிகொ்கொ, ்லொஸ் ஏஞ்சலஸ் 
மற்றும் ஃபி்ல க்டலஃ பி�ொ ்்பொன்ற இ்டங
களில க்பொலிஸொர் கண்ணீர் புதகக் குண்
டுகள் மற்றும் க்பப்பர் குண் டுகள் ்ப�ன்
்ப டுத்தி ்்பொரொட்டக்கொ ரர்கதை கத்லக்க 
மு�ன்ற ் ்பொது இரு ்தரப பி னே ருக்கும் 
இத்ட்� ்மொ்தல ஏற்்பட்டது. ்ப்ல ேக ரங
களில ்்பொலீஸ் வொக னேஙகள் எரிக்கப்பட்ட
து்டன் கத்ட களும் சூதற �ொ ்டப்பட்டனே.

ஞொயிற்று கிே தம �ன்று, ்பொது கொபபு 
்பத்ட யினேர் 5000 ்்பர் இ்ந்த க்ல வ ரத்த்த 
கட டுப்ப டுத்்த 15 மகொ ணஙக ளிலும் 
வொஷிங்டன் டிசி யிலும் ்பணியில 

ஈடு ்ப டுத்்தப்பட்டனேர். 
வொஷிங்டனில கவள்தை 
மொளி தகக்கு அருகில 
்்பொரொட்டக்கொர்கள் 
மீண்டும் குவி்நது, அங கி
ரு்ந்த வர ்லொற்றுச் சிறபபு 
மிக்க ஜனேொ தி ்ப திகள் 
்்தவொ ்ல�ம் உள் ளிட்ட 
கட்ட ்டஙக ளுக்கு தீதவத்
்தனேர். க்ல வரத் ்தடுபபு 
அதி கொ ரிகள் மீது கற்
கதை வீசினேர். ்பதி லுக்கு 
்்பொலீசொர் கண்ணீர்ப 
புதக குண் டு கதை 
வீசினேர்.

1968 இல மொர்டின் 
லூ்தர் கிங ககொத்லக்கு 
பிறகு அகம ரிக்கொவில 
இப் ்பொ து்தொன் இ்ந்த 
அை விற்கு இனேக் ககொ்ந
்த ளிபபும் அதம தி யின்
தமயும் ஏற்்பட டுள்ைது 
எனே பிபி சியின் நிக் 
பிரி�ண்ட கூறு கிறொர்.

சி்ல ேொடக ளுக்கு 
முன்னேொள் வதர 
ககொ்ரொனேொ தவரஸொல 
கொலி �ொக இரு்ந்த சொத்ல 
்தற்் ்பொது ்்பொரொட
்டத்்தொல நிரம்பி வழி கின்
றனே. 75க்கும் ்மற்்பட்ட 
ேக ரஙகளில ்்பொரொட்டம் 
ே்ட்நது வரு கி றது.

நபாராட்்டங்களில் எனன 
�்டக் கி றது?

க்பொலிஸ் வொக னேஙகள் சூதற �ொ ்டப
்ப டு வ து்டன் எரிக்க வும்்ப டு கின்றனே. 
க்ல வ ரத்த்த கட டுப்ப டுத்்த ்்பொலீஸொர் 
கண்ணீர் புதகக் குண் டுகள் மற்றும் 
ஃபைொஷ் கி்ர னேத்ட ்ப�ன்்ப டுத் து கி
றொர்கள்.

ஃபி்ல க்டலஃ பி �ொவில உள்ளூர் 
க்தொத்லக்கொடசி ஒன்று ்்பொலீ ஸொரின் 
வொக னேஙகள் ்ச்த ம த்ட வ த்தயும் ஒரு 
கத்ட சூதற �ொ ்டப்ப டு வ த்தயும் கொட
டி �து. கலிஃ ் ்பொர் னி �ொவின் சொண்்டொ 
்மொனி கொ விலும் கத்டகள் சூதற �ொ ்டப
்ப டு கின்றனே. இது வதர கசய்தி நிறு வ
னேஙகளின் ்தக வல்படி 4,400 ்்பொரொட
்டக்கொ ரர்கள் கத்ட கதை சூதற �ொ டு வது 
மு்தல ஊர ்டஙதக மீறி �து வதர யி ்லொனே 
்பல்வறு குற்றச்சொட டு க ளுக்கொக தகது 
கசய்�ப்பட டுள்ைனேர்.

முற் றுப்கப றா்த க்தா்டர்கல்த
அகம ரிக்கொவில கறுப பினே மக்கள் மீது 

நிகழத்்தப்படும் இனே கவறிக் குற்றஙகள் 
இன்னேமும் முடி வுக்கு வர விலத்ல என்்ப
்தற்கு இன்க னேொரு உ்தொ ர ண மொகி யிருக்
கி றது ஃபைொய்டு ்படு ககொத்ல கசய்�ப
்பட்ட சம்்பவம்.

கொ்ந தித�ப ்்பொற் றி� மொர்டடின் லூ்தர் 
கிங மு்தல, அதி ர டி �ொனே ்்பச் சு க ளுக்குச் 
கசொ்ந்தக்கொ ர ரொனே மொலகம் எக்ஸ் வதர 
எத்்த தனே்�ொ கறுப பினேத் ்தத்ல வர்கள் 
்்பொரொடிப ்ப்ல உரி தம கதைப க்பற்றுத் 
்த்ந தி ரு்ந்தொலும், அகம ரிக்கொவில கறுப பி
னேத்்த வர்கள் மீ்தொனே கவறுப பு ணர்வு இன்
னேமும் முற் றிலும் மதற்ந து வி ்ட விலத்ல. 
வசிப பி ்டஙகள், அலு வ ்ல கஙகள், க்பொது 
இ்டஙகள் என்று எல்லொ இ்டஙக ளிலும் 
கறுப பி னேத்்த வர்கள் ஏ்்தனும் ஒரு வ
தகயில ்பொர ்படச மொக ே்டத்்தப்படும் சம்்ப
வஙகள் க்தொ்டர்்நது ே்டக் கின்றனே.

இனேம், ம்தம், ்பொலினேம் என்று ்பல்வறு 
வதக களில ே்டக்கும் கவறுபபுக் குற்
றஙகதை ஆரொ யும்் ்பொது, கறுப பி னேத்்த
வர்க்ை அதிகம் ்பொதிக்கப்ப டு கி றொர்கள் 
என்்பத்த உணர முடியும். 2018 இல 
கமொத்்தம் 5,155 கவறுபபுக் குற்றஙகள் 
நிகழ்ந தி ருக் கின்றனே. இவற்றில, 2,426 குற்
றஙகள் கறுப பி னேத்்த வர்க ளுக்கு எதி ரொக 
ே்டத்்தப்பட்டதவ.

கறுப் பி னத்த வர்களின அவை வாழக்லக
2012 இல டகரய்வொன் மொர்டடின் எனும் 

கறுப பினே இதை ஞதரச் சுட டுக்க கொன்ற 
ஜொர்ஜ் ஸிம்மர்்மன் எனும் கவள்தை யினே 

மனி்தர் (இவர் க்பொலிஸ்கொரர் அல்ல!), 
அ்ந்த வேக் கி லி ரு்நது விடு விக்கப்பட்டொர். 
இத்த � டுத்து #BlackLivesMatter எனும் 
்ேஷ்்்டக் சமூ க வ த்ல ்த ைஙகளில 
்பர வ ்லொகப ்பகி ரப்பட்டது. பின்னேர் அது 
ஓர் இ�க்க மொ கவும் உரு கவ டுத்்தது. 2014 
இல ஃக்பர் குஸன் ேகரில, 18 வ�்்த 
ஆனே தமக்்கல பிரவுன் எனும் கறுப பினே 
இதைஞர் ஒரு க்பொலிஸ்கொ ரரொல சுட டுக்
ககொல்லப்பட்டொர்.

இத்த � டுத்து, கொவ ்லர்கைொல கறுப பி
னேத்்த வர்கள் ககொல்லப்படும் சம்்பவம் 
குறித்துப க்பரி� அைவில விவொ ்தஙகள் 
எழு்ந்தனே. கொவ ்லர்கள் ்தஙகள் உ்டலில, 
கம ரொக்கதைப க்பொருத்்த ்வண்டும் 
என்று உத்்த ர வி ்டப்பட்டது. 2015 ஆம் 
ஆண் டு வொக் கி ் ்ல்� 95 ச்த வீ்தக் கொவ
்லர்கள், ்தஙகள் உ்டலகளில கம ரொதவப 
க்பொருத் திக்க கொண்்டனேர். எனினும், 
அ்தனேொல க்பரி� மொற்றம் வ்ந து வி ்ட
விலத்ல.

அகம ரிக்கொவில ஒவக வொரு ஆண்டும் 
சுமொர் 900 மு்தல 1,000 ்்பர் வதர, 
க்பொலிஸ்கொ ரர்கைொல சுடடுக் ககொல்லப
்ப டு கி றொர்கள். இப்படிப க்பொலி ஸொரொல 
ககொல்லப்ப டு ்ப வர்களில, கவள்தை யி னேத்
்த வர்கதை ஒப பி்ட கறுப பி னேத்்த வர்களின் 
எண் ணிக்தக மூன்று ம்டஙகு அதிகம் 
என்்பது குறிப பி ்டத்்தக்கது. ்மலும், இது
்்பொன்ற வேக் கு கதை எதிர்க கொள்ளும் 
கவள்தை யினேக் கொவ ்லர்களில க்பரும்
்பொ ்லொ்னேொர் குற்ற மற்ற வர்க ைொக வேக்
கி லி ரு்நது கவளி வ்ந து வி டு கி றொர்கள். 
அ்்த ச ம�ம், இது ் ்பொன்ற வேக் கு களில 
க்தொ்டர் பு த்ட� கறுப பினேக் கொவ ்லர்க
ளுக்குத் ்தண்்டதனே கித்டத் து வி டு கி றது.

2017 இல, இ்்த மின் னி �ொ ் ்பொலிஸ் 
ேகரில அவுஸ் தி ் ர லி�ப க்பண்ம
ணித�ச் சுட டுக்க கொன்ற ்தொக முகம்மது 
நூர் எனும் கறுப பினே க்பொலிஸ்கொ ர ருக்கு 
12 ஆண்டு சிதறத்்தண்்டதனே வேஙகப
்பட்டது. ஆனேொல, அது ்வண்டுகமன்்ற 
ே்ட்ந்த துப்பொக்கிச்சூடு சம்்பவம் அல்ல; 
்தற்கொபபுக்கொகச் சு்ட ்வண்டிவ்ந்தது 
என்று முகம்மது முன்தவத்்த வொ்தஙகள் 
கணக்கில எடுத்துக்ககொள்ைப்ப்ட்வ 
இலத்ல.

காைம் காைமாகத க்தா்டரும் கவறுப்பு
நியூகஜர் ஸியின் ்கய்ன் ்பலக த்லக்

க ே கத்த்தச் ்சர்்ந்த, குற்ற வி�ல நீதித் 
துதறப ்்பரொ சி ரி�ர் ‘தி கொன்கவர்்சஷன்’ 
இ்தழில எழு தி யி ருக்கும் கட டு தரயில, 
‘அகம ரிக்கொவின் கொவல துதற யி னேரின் 
வர ்லொறு என்்பது அடி தம கதைக் கண்
கொ ணிக்கும் ்பணியில இரு்ந்த வர்க ளி லி
ரு்நது க்தொ்டங கு கி றது. அடிதம முதற 
க்தொ்டர ்வண்டும் என்று விரும் பி� 
க்தன் மொநி ்லஙகளில கறுப பினே அடி
தமகள் ்தப பிச்கசல்லொமல ்தடுக்க 
கவள்தை யினேக் குழுக்கள் கச�ல்பட்டனே. 
வ்ட மொநி ்லஙக ளிலும், அடித்்தடடு வர்க்
கத்த்தச் ்சர்்ந்த ஆ்பத்்தொனே மனி ்தர்கதைக் 
கண்கொ ணிக்கும் ்பணியில ்ப்ல குழுக்கள் 
கச�ல்பட்டனே. அ்ந்த வர்க்கத்த்தச் ்சர்்ந
்த வர்களில ்ப்லர் கறுப பி னேத்்த வர்கள்்தொன்’ 
என்று குறிப பிட டி ருக் கிறொர். ஆக, 
அகம ரிக்கொவில கண்கொ ணிபபு, கொவல 
அதமபபு என்்ப்தன் அடி ேொ ்த மொக இன்
னேமும் இனே கவறி இருக் கி றது என்்பது அவ
ரது வொ்தம். அ்த னேொல்தொன், கொவல துதற
யி னே ரி ்ட மி ரு்நது இனேகவறி உணர்தவ 
அவவைவு எளிதில அகற்ற முடி�விலத்ல 
என்கிறொர்கள் ஆய்வொைர்கள்.
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Friday 05, June 2020இலக்கியம்

 திக்குவல்லை ஸும்ரி
 ஊரடங்குச்சடடம் மேலும் ஆறு 

நாட்களுக்கு நீடிக்்கப்படும் என்ற 
அறிவித்தல் ்சற்று அ்சர வைத்தது.

 ரேழானுக்கு இனனும் இருப்பம்த ்பதது 
நாட்கள்.

க்காமரானா,ஊரடங்கு,க்பாருள் 
்தடடுப்பாடு…இைற்றுக்கு ேததியில் 
ரேழாவன எப்படிக்்கழிப்பது என்ற பீதி…?

ைழவே ம்பானறு ைாலி்பர் 
்சங்்கததினால் ைழங்்கப்படும் 
‘ரேழான க்பாதி’ இந்த முவ்றயும் 
ைழங்்கப்படவிருப்ப்தா்க ஊருக்குள் 
பிசு பிசுத்த க்சய்தி அவனைர் 
கநஞ்சங்்களிலும் ்பாவை ைார்த்தது.

ைழவேயா்க ‘ரேழான க்பாதி’ 
ஊரில் ம்தர்நக்தடுக்்கப்படட 
மி்கவும் ைறுவேக்ம்காடடுக்கு 
கீழுள்்ளைர்்களுக்ம்க ைழங்்கப்படும். 
ஆனால் இந்த முவ்ற சுோரான 
ை்சதி்பவடத்தைர்்களும் அ்தவனப 
க்ப்றத்தகுதி க்பற்்ற ்படடியலில் 
ம்சர்நதிருப்பது க்காமரானாவின 
மூைோன ்படிபபிவனவய ்சமூ்கததுக்கு 
உணர்ததியது.

ஊரடங்குச்சடடம் ்த்ளர்த்தப்படட 
மநரததில் கைாறி்களில் க்பாருட்கவ்ளப 
்பங்கீடு க்சய்யும் ம்கா்தாவில் ைாலி்பர்்கள் 
குதித்தனர்.

க்பௌசியாவின வீடடுக்கும் ஒரு க்பாதி 
ைநதி்றங்கியது.

ைழவேவய விட அது மி்கவும் 
்கனததிருப்பது எடுத்த எடுபபிமைமய 
க்தரிந்தது. அரிசி, ோ, சீனி, 
்பருபபு, ஈச்சம்்பழம், கைங்்காயம், 
உருவ்ளக்கிழங்கு அடங்்கைா்க…ஏ்கப்படட 
க்பாருட்கள்! ரேழானில் யாருமே ்படடினி 
மநானபு மநாற்்கக்கூடாது என்பது்தான 
ைாலி்பர்்களின எதிர்்பார்பபு!

 ஊரடங்குக்கு ேததியில் 
்கணைன ஷரீஃபும் வீடமடாடு 
அடங்கிக்கிடக்கி்றான. ரேழான ைருகி்றது, 
எனன க்சய்ைக்தனம்ற புரியாேல் 
்தவித்தைளுக்கு,  இப்படியான க்பரும் 
க்பாருள் ்தடடுப்பாடு நிைவும் ்சேயததில் 
கிவடத்த க்பாதி ேனதுக்கு க்பரும் 
அவேதிவயத ்தந்தது. முக்்கால்ைாசி 
மநானபு்கவ்ள ்சோளிததுக்க்காள்்ளைாம் 
எனறு

இபம்பாம்த அைள் ்கணக்குபம்பாடடு 
திடடமிடதக்தாடங்கினாள்.

 ' உம்ோ…"
ே்கள் ஹஸனா ்தாயாரிடம் எவ்தமயா 

க்சால்ை்தற்்கா்க முனைந்தாள்.
' எனன ே்கள்..? "
க்பௌசியா ே்கவ்ள மநாக்கினாள்.
' உம்ோ, நேக்க்கல்ைம் கைாறியிை 

ைநது இந்த ்சாோன்க்ள ்தநதிடடு 
ம்பாைக்க்பாை, ்பக்்கதது வீடடுை 
ஆரியைததி அக்்கா ஏக்்கதம்தாட 
்பாததிடமடயிருந்தா… ்பாைம் ம்பாை 
ம்தாணிசசி…"

ஹஸனா மி்கவும் ்கைவைமயாடு 

பிரஸ்தாபித்தாள்.
' இது ைழவேயா நேக்கு மநானபுக்கு 

்தாரம்த ே்கள்…"
க்பௌசியா ே்களிடம் வி்ளக்கினாள்.
 'நேக்கு மநானபுக்கு இனனும் ்பதது 

நாள் இருக்ம்க.. ஆனா, நாவ்ளக்கு அைங்்க 
க்பருநாள் இல்வையா..

இ்த நாே அைங்்களுக்கு 
குடுததிடுைோ..?"

க்பௌசியா இவ்த க்காஞ்சமும் 
எதிர்்பார்க்்கவில்வை. ஒரு சினன 
இ்தயததிை இப்படிகயாரு சிந்தவனயா? 
ஒரு ்கணம் ே்கவ்ள எண்ணிப பூரிததுப 
ம்பானாள்.

்கணைன ஷரீஃபும் வீடடில் இல்வை. 
ரேழான க்பாதி்கவ்ள விநிமயாகிக்கும் 
்பணியில் ைாலி்பர்்கம்ளாடு ம்சர்நது 
அைனும் இவணநதுள்்ளான.

' எதுக்கும் ைாப்பா ைரடடுமே.. 

ைந்ததுக்குப க்பா்றவு ்பார்பம்பாம்.. "
்தர்ேோ்க இருபபினும் அவ்தயும் 

்கணைனின விருப்பம் அறியாது 
க்சய்யக்கூடாது என்பதில் அைள் குறியா்க 
இருந்தாள்.

' உம்ோ, நாவ்ளக்கு அைங்்க 
க்பருநாள்.. இப்பமை குடுத்தா்தான இது 
அைங்்களுக்கு பிரமயா்சனோ்க இருக்கும்.. 
"

ஹஸனா விடாபபிடியா்க நின்றாள். 
க்பௌசியா ஒரு ்கணம் சிநதித்தாள். 
ஹஸனாவின ம்பசசில் நியாயம் 
க்தானித்தது.

'்சரி ைா...ைாப்பா ைர எத்தன 
ேணியாவுமோ க்தரியாது.. அப்ப இப்பமை 
ம்பாய்க்குடுததிடடு ைரைாம்.. "

க்பௌசியாவும் ஏ்கேன்தா்க 
இணங்கினாள்.

ஹஸனா மி்கவும் சிரேப்படடு 
அரிசிவய சுேநது க்காண்டாள். ஏவனய 
்சாோன்கவ்ள க்பௌசியா கநஞம்சாடு ைாரி 
அள்ளிக்

க்காண்டாள்.
இருைரும் ஆரியைததியின வீடவட 

மநாக்கி நடந்தனர்.
இரவு ஏழு ேணியிருக்கும். வீடு 

மூடப்படமடயிருந்தது.
‘்க்தவில் ்தடடுை்தா, இல்வையா... 

பிய்தாஸ வீடடில் இருநதுவிடடால்…? ’
இருைருக்குமிவடயில் க்பரிய 

ேனபம்பாராடடம்.
்தயங்கித ்தயங்கி ்க்தவில் கேதுைா்கத 

்தடடினாள் க்பௌசியா.

்சற்று மநரததில் ஆரியைததி ைநது 
்க்தவைத தி்றந்தாள்.

கைளிமய க்பௌசியாவும் ே்களும் 
க்பரும் க்பாடடைங்்கம்ளாடு இருப்பவ்தக் 
்கண்டதும் அைள் திவ்கததுப ம்பாய் 
நின்றாள்.

இருைரும் ்தம்மிடமிருந்த க்பாருட்கவ்ள 
ஆரியைததியிடம் நீடடினார்்கள்.

அைள் ்சற்றுமே எதிர்்பார்க்்கா்த ஒரு 
நி்கழ்வு! அ்தவனப க்பற்றுக்க்காள்ைதில் 
அை்ளது மு்கததில் ்தயக்்கம் க்தரிந்தது. 
அது,

்கணைன பிய்தாஸ அறிநது விடடால் 
எனன நடக்குமோ என்ற அச்சோ்க 
இருக்்கைாம்.

'்கேக்மன…்கனனம்கா…"
     க்பௌசியா மி்கவும் குவழந்தைாறு 

க்சானனாள்.
ஆரியைததியின ்கரங்்கள் 

அைவ்ளயறியாேமைமய நீண்டு 
அைற்வ்றப க்பற்றுக்க்காண்டன.

க்பௌசியாவின வீடு அந்தக்கிராேததின 
எல்வைபபு்றததிமைமய அவேநதிருந்தது. 
்கணைன ஷரீஃபுக்கு நிரந்தரோன 
க்தாழில் ஏது மில்வை. நா்ளாந்த கூலி 
மைவை்தான! நானகு பிள்வ்ள்கள். 
மூத்தைள் ஹஸனா ்கல்வியியல் 
்கல்லூரியில் ்பயிற்சி முடிததுவிடடு 
ஆசிரியதக்தாழிவை எதிர்்பார்ததுக்க்காண்
டிருக்கி்றாள்.

இரண்டாைது ே்கன - ேதரஸாவில் 
ஹிபளு க்சய்கி்றான. ஏவனய இரண்டு 
ம்பரும் ே்கள்்கள். ஒன்பது ேற்றும் ஆ்றாம் 
ஆண்டு்களில் ்கல்வி ்கற்கி்றார்்கள்.

  க்பௌசியாவின வீடவட 
அண்மித்த்தா்கமை பிய்தாஸவின வீடு.    

முனக்பல்ைாம் க்பௌசியாவின 
குடும்்பம் அங்கு நிம்ேதியா்க 
ைாழ்ந்தாலும், அண்வேக்்காைோ்க 
்பல்மைறு இனனல்்களுக்கு மு்கம் 
க்காடுக்்க மைண்டியிருந்தது.

பிய்தாஸ, க்பௌசியாவின குடும்்பததின 
மீது மி்கவும் கைறிக்காண்டைனா்கமை 
க்சயற்்படடான.

ஹஸனாவின ம்பஸ-்கைவர ்கழற்்ற 
வைத்த க்பருவே ்தனவனமய 
்சாரும் என எபம்பாதும் ்தம்்படடம் 
அடிததுக்க்காண்டான.

்கறுபபு அ்பாயா என்றாமை கநருப்பாய்க் 
க்காதித்தான. ே்கனின ஜுப்பா எபம்பாதும் 
அைனுக்கு கைறுப்பா்கமை ்படடது.

திடீகரன ஒருநாள் க்பௌசியாவின 
வீடவட க்பாலிஸார் சுற்றி ைவ்ளத்தனர். 
வீடு முழுக்்க ்சல்ைவட ம்பாடடு 
்பரிம்சா்தவன க்சய்்தனர். ்சநம்தகிக்கும் 
்படியான எதுவுமே கிவடக்்கவில்வை. 119 

க்கு கிவடத்த அநாேம்தய க்தாவைம்பசி 
அவழபபுக்ம்க ைந்த்தா்க அைர்்கள் 
க்சால்லிச க்சன்றார்்கள்.

நிச்சயோ்க பிய்தாஸவின மைவை்தான!
இது ்தவிர க்பௌதீ்க ரதியிலும் 

பிய்தாஸ எனகனனனமைாகைல்ைாம் 
க்தாந்தரவு்கவ்ளத 
்தநதுக்காண்மடயிருந்தான.

அைனது வீடடின ்கழிவு நீர் முழுைதும் 
க்பௌசியாவின ம்தாடடததுக்குள்்ளாமைமய 
்பாய்ந்தது. ்தன வீடடு குபவ்ப, 
்கழிவு்கள் அத்தவனவயயும் அை்ளது 
ம்தாடடததுக்ம்க ்தள்ளினான.

இப்படியிப்படி.. எத்தவன எத்தவன 
க்தால்வை்கள்!

க்பௌசியாவும் ்கணைனும் மி்கவும் 
க்பாறுவேயுடன அவனதவ்தயும் 
்சகிததுக்க்காண்டனர். எல்ைாைற்வ்றயும் 
இவ்றைனிடமே க்பாறுபபுச ்சாடடினர்.

 ்கணைன வீடு திரும்பியதும் 
கிவடத்த க்பாதிவய ்பரிோற்்றம் க்சய்்த 
்சோச்சாரதவ்த ஒபபுவித்தாள் க்பௌசியா.

அைனுக்கு அந்தக் வ்கங்்கரியததில் 
அவை்ளைா்க இஷடமில்வை.

ஏகனனில், பிய்தாஸவின குண 
சு்பாைதவ்தப்பற்றி அைவ்ளவிட 
அைனுக்கு நன்றா்கத க்தரியும்.

அண்வேயில் ்பள்ளிைா்சலில் ்பாங்கு 
க்சால்ைவ்த நிறுத்த மைண்டும் எனறு 
ம்காஷகேழுபபிய கூடடததுக்கு 
்தவைவே ்தாங்கியைமன அைன்தாமன! 
அதுேடடுோ, க்சன்ற ரேழானில் 
ஸஹரு மநரததில் க்பௌசியாவின வீடடு 
ைாகனாலிச்சத்தம் ்சற்று கூடிவிடட்தற்்கா்க 
்காவையில் ஊவரக்கூடடி அைன ம்பாடட 
்சத்தம்.. நிவனத்தாமை கேய் சிலிர்த்தது.

ம்பான க்பாதி நிச்சயோ்க திரும்பிைரும் 
எனறு அைன ஒவகைாரு நிமிஷமும் 

எதிர்்பார்த்தான. ்காவையில் 
கைடிக்்கபம்பாகும் பூ்கம்்பததின 
அம்காரம் ேனக்்கண்முனமன 
க்தரிந்தது. அ்தன விவ்ளவு்கள் 
எனனமைா என்ற பீதியிமைமய இரவு 

முழுதும் ்கழிந்தது.
 ' கடாக்..கடாக்..கடாக்…"
்க்தவில் ்தடடப்படும் ்சப்தம்!
க்பௌசியாவின ேனததுள் ்பயமுரசு 

க்காடடியது. உடம்பு ்பட ்படகைனறு 
நடுங்்க ஆரம்பித்தது.

' யாமரா ்க்தவுை ்தடடு்றாங்்க... 
ம்பாய்ப்பாருங்்கம்ள.."

்பாதிததூக்்கததிலிருந்த ்கணைவன 
உசுபபினாள் க்பௌசியா.

 ' கடாக்..கடாக்..கடாக்…"
மீண்டும் ்க்தவில் ்தடடப்படடது.
ஷரீஃப நடக்்கபம்பாகும் 

அ்சம்்பாவி்ததவ்த ஊகிததுக் க்காண்டான. 
‘ ைழியில் ம்பாகும் ்பாம்வ்பததூக்கி…’ 
முணு முணுத்த ்படிமய மி்கவும் 
்தயக்்கதம்காடு ்க்தவை மநாக்கி நடந்தான.

  ஹஸனா, க்பௌசியாவின 
முந்தாவனக்குள் மு்கம் புவ்தத்தாள்.

  ஷரீஃப ்க்தவைத தி்றந்தான.
ஆச்சரியம்!
பிய்தாஸவுடன ம்சர்நது அைனது 

முழுக்குடும்்பமும் அங்ம்க திரண்டிருந்தது.
்பாற்ம்சாறு, ைாவழப்பழம், ்பை்காரங்்கள் 

நிவ்றந்த ஓர் உணவுத்தடவட பிய்தாஸ 
்கரங்்களில் ஏநதியிருந்தான.

ஷரீஃவ்ப மநாக்கி புனமுறுைமைாடு 
அைன அ்தவன நீடடினான.

ஷரீஃபின விரல்்கள் நடுங்்க 
ஆரம்பித்தன. இது ்கனைா, நனைா 
என்பவ்த அைனால் தீரோனிக்்க 
முடியவில்வை.

 'சு்ப - அழுத அவுருத்தக் மைைா..! "
பிய்தாஸவின நாவு முணு முணுத்தது.
அந்த மு்கததில் ஒரு புனசிரிபவ்ப 

இனறு்தான அைன மு்தன மு்தைா்க 
்கண்டான.!
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சிறுகதை

விருநது்களில் ்கைக்்க,
விருநம்தாம்்பலில் திவ்ளக்்க,
விழாக்்கள் ்கை, ்கைக்்க,
விரும்பும் இடம் ்பயணிக்்க,
்பாை்சேைர் ்கேழும்,
மந்சக் ்கரம் குலுக்்க,
ம்தாளுடன ம்தாள் கநருக்கித
க்தாழுது ்சைாம் க்காடுக்்க,
ேஸஜிது்கவ்ளத தினமும்
ேனி்தகைள்்ளம் ேவ்றக்்க,...
திக்ர், ஹிஸபு ேஜ்லிஸ்கள்,
‘தீன’ ்பரபபும் சீருவர்கள்,
்பள்ளிகயாலி க்பருக்கி்களில்

்பரநது தினம் ஒலிதது,
க்சவிேடுதது, 
க்சயல்க்தாடுதது,
க்சம்வேயுறும் 
ைாழ்கைடுக்்க,
ஜனாஸா, ேணச 
்சடங்கு்கவ்ள
ஜன்சமுததிரம் நிவ்றக்்க,
கைளியூர்ப ்பயணங்்கள்
கைற்றி்கரோய் நடக்்க,
ஊரடங்கு உத்தரைால்
வீடடங்கும் நிவை ்த்ளம்்ப,
மு்கர்ரோ, முனவை்றாவில்

முஸலிம் ேனு ்ததும்்ப…
இவை அவனததும் 
முனனர்ம்பால்
இடம் ைகிக்்க, ்தடம்்பதிக்்க,
க்தாற்றும் க்காமரானாவைத
ம்தாற்்கடிக்கும் 
ேருந்தவேயும்
ஏற்்றக்தாரு க்பாற்்காைம்
ஏனபுைர வில்வை இனனும்?
எதிர் மநாக்கும் அக்்காைம்
எவே மநாக்்கல் எக்்காைம்?
்களிபபும், க்சழிபபுமிகு
்கவிபுவன்தல் எக்்காைம்

அர்ஷின ்தவைைனிடம்
அருள்மிகுந்த நாயனிடம்
‘்கல்பு’ ்கசிநதுருகி
வ்கமயநதிப 
பிரார்ததிபம்பாம்!,
பி்றக்கும்்படி நற்்காைம்!
சி்றக்கும்்படி ்தற்்காைம்!
இனஷா அல்ைாஹ்!

கலாபூஷணம் 
ஏறாவூர் ைாஹிர்

க்காடுவே்கவ்ள அழிக்்கவும்
க்காடிமயாவரப பிடிக்்கவும்
க்காமரானா ைந்த்தா?

அடிவேயான ேனி்தன
அடக்கியாளும் அநீதிவய
முடக்கி முறிததிட
க்காமரானா ைந்த்தா?

மியனோர் ்படுக்காவை,
மிரு்கத்தனோன ்கற்்பழிபபு,
தீ வைபபு, க்காள்வ்ளக்கு
தீர்பபும், ்தண்டவனயுோ்க
க்காமரானா ைந்த்தா?

்காஷமீர், ்பாைஸதீன,
்காஸா, சிரியா, ஆப்கானில்
அைைக் குரகைழுபபும் ேக்்களுக்கு

அ்பயேளிக்்கவும் 
ஆக்கிரமிபம்பாவர
மூர்க்்கோய்த ்தாக்்கவும்
க்காமரானா ைந்த்தா?

்சண்வடவய மூடடி
்சா்த்கோய் ஆயு்தம் விற்று
க்தாண்டராய் நடிக்கும்
துமராகி்கவ்ளத
துரததிப பிடிக்்க
க்காமரானா ைந்த்தா?

இனக் க்காடிவயத தூக்கி
்சனத திரவ்ளக் கூடடி
ைனமுவ்றவயத தூண்ட
ைழிம்தடும் கும்்பவை
ைவை வீசிப பிடிக்்க
க்காமரானா ைந்த்தா?

ம்பாவ்தக்கு அடிவேயாமைார்
ம்பாவ்தயால் க்பாருள் ம்தடுமைார்
ம்தா்தா்க ைந்தால் ைடடியில்
ம்தாழராய் குளிர்்காய்மைார்
இவ்றயாவண இவ்றத தூவ்த
பு்றந்தள்ளி ைாழ்மைாவர
சிவ்றப்படுததி ்தண்டிக்்க
க்காமரானா ைந்த்தா?

ஆயு்தம், அதி்காரம்
ஆ்காய, ்தவர ோர்க்்கம்,
அன்றாட க்சயற்்பாடு்கள்
அவனதவ்தயும் முடக்கியது
அடக்கியாளும் ைல்ைைன
அல்ைாஹ் ஒருைகனனறு
அம்்பைப்படுததும் ஆைணோய்
க்காமரானா ைந்த்தா?
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என்.எல்.எம். மன்சூர்
ஏறாவூர்.

க்சனறுக்காண்டிருக்கி்றது
க்காமரானா.
ைநது க்காண்டிருக்கி்றது
கைடடுக்கிளி!

ஒரு கைடடிலிருநது
மீள்ை்தற்கிவடயில்
இனகனாரு கைடடு!

்கண்டம் விடடு
்கண்டம் ்பாயும் ஏவு்கவணயா்க
ஆபிரிக்்க 
்பாவைைனங்்களிலிருநது
ஏவி விடடாமனா
ஏ்க நாயன?

ம்காடிக்்கணக்கில்
க்பருகிக்க்காண்டிருக்கி்ற்தாம்.
அசுர மை்கததில் ்பயிர்்கவ்ள
தின்றழிததுக் 
க்காண்டிருக்கி்ற்தாம்.
்பஞ்சம் ைரப
ம்பாகின்ற்தாம்!

நாயவன
நிவனததுப ்பார்ப்பதில்
்பஞ்சம் .....
நனவே்கள் க்சய்ைதில்
்பஞ்சம் .....
இந்த இைட்சணததில்
ேஞ்சோ கிவடக்கும்?

கேமஸகஜானறுடன
நாயன அனுபபி வைத்த
இராணுைோ்கவும் 
இருக்்கைாமே!

 கைடடுபம்பசசுக்்க்ளாலும்
கைற்றுபம்பசசுக்்க்ளாலும்
ஒற்வ்ற உயிவரக்கூட
்காப்பாற்றி விட முடியாது!
க்காமரானாவிடம்
 ம்தாற்றுபம்பானைனுக்கு
இதிலும் ம்தால்வி
திண்ணமே!

அ்பாபீல்்கவ்ளக் ்கண்டு

ஆவனப்பவடமய
அதிர்ந்தது அனறு.
கைடடுக்கிளி இராணுைதவ்தக் 
்கண்டு
விஞ்ான உை்கமே
ைாயவடதது நிற்கின்றது 
இனறு!

இக்தனன அற்பு்தம்!
ஒரு ்சதுர வேலுக்குள்
ஒரு ம்காடிக்கும் மேைாம்.
முற்றுவ்க நீடித்தால்
முழு உைகுமே
ஸ்தம்பி்தம் ்தான!

கைற்றுக் ்கண்்களுக்கு
கைடடுக்கிளி்கள் ்தான!
யஹ்ஜஜூஜு ேஹ்ஜஜூஜு
கூடடததினரின
ஒததிவ்க ்தாமனா?

குர்ஆமன குறிபபிடும்
கைடடுக்கிளி்கவ்ள
கைற்றிக் கிளி்க்ளாக்்கவும்
ைல்மைானால் முடியும்!

  - கஸ்ாலி 
அஷஷம்ஸ
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கட்டுரை

புஷ்பனாத் ஜயசிரி மல்லிகாரச்சி 
தமிழில் : சப்ராஸ் சம்சுதீன்

‘‘கண்ணுக்குஎட்டியதூரத்தில்நான்
இருக்கவில்்லைஎன்்ால்என்்னைத்தேட
தேண்டாம்.அேசரமாகேந்துவிடுதேன்."
என்றுேனைதுஇராணுேஅணிக்குசசால்
லிவிட்டுநடுஇரவில்சசல்லும்முத்ேலிப்
மீண்டும்விடியும்தநரத்தில்ேனைதுஅணியில்
ேந்துஇ்ைந்துசகாளோர்.ேனைது்கத்
துப்்ாக்கி்யே்லைய் ைக்குகீழ்்ேத்து
ஒருகுழந்்ே்யப்த்ாலைதூங்கிவிடுோர்.
சிறிதுதநரத்திற்குபி்குேனைக்குகீழ்தச்ே
சசய்யும்இராணுேத்தினைருக்குகுறிப்பிட்ட
இடத்தில்புலி்யங்கரோதிகளின்சடலைங்கள
இருக்கும்;அேற்்்எடுத்துோருங்கள
என்றுகட்ட் ையிடுோர்.சிலைநாட்களில்அவ்
ோறு1015சடலைங்க்ைக்கூடஎடுத்துேந்ே
சந்ேர்ப்்ங்களகாைப்்ட்டோகஅேருடன்
்ணிபுரிந்ேேர்களகூறுகின்்னைர்.
புலிகளின்கட்டுப்்ாட்டுபிரதேசத்தில்

ேமிழ்ச்சசல்ேன்்யணித்ேோகனைத்திற்கு
ஒருோக்குேல்,தகர்ைல்கருைா,செயம்,
்ால்ராஜ்த்ான்த் ா்ரஇலைக்கு்ேத்து
ோக்கிய்ம,தகர்ைல்சால்ஸ்மற்றும்
சேலியன்உட்்டஒருதீவிரோேகுழு்ே
சுற்றிே் ைத்துஅழித்ே்ம,கடற்புலி
ே்லைேர்காந்திஅமர்னைமுல்்லைத்தீவு
கடலில்சகா்லைசசய்ே்ம,புலிவிமானைப்
்்டயின்நிர்மாணிேயிேலிங்கம்தசாதி
லிங்கம்த்ான்த் ா்ரசகா்லைசசய்ேகார
ைத்தினைால்பிர்ாகரன்உட்்டபுலிே்லை
ேர்களுக்குமுத்ேலிப்்ற்றியஒருஅச்சம்
காைப்்ட்டது.தமதலைகுறிப்பிட்டோக்குேல்
அ்னைத்தும்முத்ேலிப்கட்ட் ையிட்ட
மகாதசான்்்டயணிமூலைம்என்்்ேபுலித்
ே் லைேர்களஅறிந்திருந்ோர்கள.
இேனைால்முத்ேலிப்்்இராணுேகைத்தி

லிருந்துமாத்திரமல்லை,உலைகத்திலிருந்தே
சேளிதயற்்தேண்டியதே்ே்யபிர்ா
கரன்கடு் மயாகஉைர்ந்ோர்.1966ெுன்
மாேம்12ஆம்திகதிகளுத்ாவிலைவில்
சமதலைமுஸ்லிம்குடும்்த்தில்முத்ேலிப்
பி்ந்ோர்.சேஹிே்ைபிரதேசத்தில்ேைர்ந்ே
அேர்சகாழும்புடீ.எஸ்.தசனைாநாயக்க்ாடசா
்லையில்கற்்ார்.
முத்ேலிப்மாைே்ருேத்தில்கல்வியிலும்

வி்ையாட்டிலும்மிகவும்தி்் மயானை
மாைேனைாககாைப்்ட்டார்.்ாடசா்லைரகர்
அணியிலும்இடம்பிடித்ோர்.இல்லைவி்ை
யாட்டுத்ாட்டிகளிலும்தி்் ம்யசேளிக்
காட்டினைார்.சிங்கைஇலைக்கியநிகழ்வுகளில்
த்சினைார்.எனினும்மிகவும்குறும்புத்ேனைமா
னைேர்என்்ே்கயில்்ாடசா் லையின்சட்ட
திட்டங்க்ைமீறி்லைேட் ேகளகுற்்ோளி
்ட்டத்்ேயும்ச்ற்றுஇருக்கி்ார்.
்ாடசா்லைக்கல்வி்யநி்்வுசசய்து

த�ாட்டல்ஒன்றில்்ணிபுரிந்ோர்.1986இல்
இராணுேத்தில்இ்ைந்ோர்.அேரு் டய
தி்் மகளகாரைமாக்டிப்்டியாகஉயர்
்ேவிகளுக்குசசன்்ார்.
1987இல்4ேதுசகமுனு்்டயணியில்

இ்ைந்துேடமராட்சித்ாரில்்ங்கு
்ற்றினைார்.1992இல்சகப்டன்நி்லை்ய
அ்டந்ோர்.1995இல்தமெர்நி்லை்ய
அ்டந்ோர்.ேனைதுஇராணுேதச்ே
காலைத்தில்ச்ரும்்குதி்யேடகிழக்கில்
புலைனைாய்வுத்து்்யிதலைதயமிகவும்தி்் ம
யாக்ணிபுரிந்ோர்.
முத்ேலிப்்ாகிஸ்ோன்,்ங்கைாதேஷ்,

�ோய்,இந்தியாமற்றும்அசமரிக்காஆகிய
நாடுகளில்புலைனைாய்வுசோடர்்ானைஉயர்ந்ே
்யிற்சிக்ைச்ற்்ேர்.
அேர்சசய்ேதச்ேகளுக்காக,
01.ரைவிக்ரம்ேக்கம்
02.இலைங்்கஇராணுேநீண்ட
தச்ே்ேக்கம்
03.ேடகிழக்குநடேடிக்்க்ேக்கம்.
04.பூர்ைபூமி்ேக்கம்.
05.ேடமராட்சிநடேடிக்்க்ேக்கம்
06.ரிவிசரசநடேடிக்்க்ேக்கம்ஆகிய
சகௌரேங்க்ைப்ச்ற்றுளைார்.
இராணுேத்தின்நீண்டதூரநடேடிக்்க

அணி(LRRP)ஆரம்பிக்கப்்ட்டுஅந்ேஅணி
ஊடாகபுலைனைாய்வுநடேடிக்்ககளும்சி்ப்
்ாகதமற்சகாளைப்்ட்டது.அந்ேஅணியின்
கட்ட் ையிடும்அதிகாரியாகமுத்ேலிப்
சசயற்்ட்டார்.அப்ச்ாழுதுஅேர்தச்ே
சசய்ேவிேம்்ற்றிய் ேதயதமதலைகுறிப்பி
டப்்ட்டசம்்ேங்கைாகும்.
அேரு் டயம்னைவியும்இராணுேத்்ே

தசர்ந்ேதமெர்குமுதுனிஅமரசிங்கஆோர்.
இேர்களுக்குஇரண்டுபிள்ைகள.ஒருேர்
மலிக்அடுத்ேேர்சாராஆோர்.பிற்கா
லைத்தில்முத்ேலிப்சகாழும்பில்புலைனைாய்வுத்
து்்யில்ஒருகட்ட் ையிடும்அதிகாரியாக
்ணியாற்றினைார்.
இேரு் டயநடேடிக்்ககளகாரைமாக

புலித்ே் லைேர்களஅச்சம்அ்டந்துகாைப்
்ட்டனைர்.புலித்ே் லைேர்களின்கூட்டங்களில்
முத்ேலிப்உ்டயச்யர்அடிக்கடிஉச்சரிக்
கப்்ட்டது.பிர்ாகரன்கூடமுத்ேலிப்என்்
ச்யர்காரைமாககுழப்்ம்அ்டந்துகாைப்
்ட்டார்.அேனைால்புலிகளமுத்ேலிப்்்
சகா்லைசசய்யதிட்டமிட்டனைர்.ஒருமு்்
ேன்்னைசகா்லைசசய்யேந்ேேற்சகா் லை
ோரிஒருேரு் டயமனை்ேமாற்றிபுலிக
ளுக்குஎதிராகதேஅந்ேபுலிஅங்கத்ேே்ர
சசயற்்ட்ேத்ோர்.அேனைால்இராணுேத்
தினைர்அே்ர"தி்் மயாகமூ்ைச்சலை்ே
சசய்்ேர்"என்்பு்னைப்ச்யர்்ேத்ேனைர்.
அேருக்குகாைப்்ட்டபுலிகளின்அச்சு

றுத்ேல்காரைமாகஅே்ரசகாழும்புக்கு
இடம்மாற்்ம்சசய்ேனைர்.2001ஆம்ஆண்டு
ரணில்விக்ரமசிங்கவு் டயகாலைப்்குதியில்
மிதலைனியம்சிட்டிசம்்ேம்இடம்ச்ற்்து.
இந்ேநிகழ்வுகாரைமாகஇலைங்்கஇராணு
ேத்தினைரின்புலைனைாய்வுப்பிரிவுசோடர்்ானை
இரகசியங்களபுலிகளுக்குமாத்திரமல்லை,
உலைகுக்தகசேரியேந்ேது.இந்ேநிகழ்வு
ோன்முத்ேலிப்பு் டயமரைத்திற்குஉடனைடி
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காரைம்என்்ஒருகருத்தும்இருக்கி் து.
முத்ேலிப்உ்டயம்னைவிஉைேை

ஆதலைாச்னை்ாடசநறி்யபூர்த்திசசய்து
யுத்ேம்மற்றும்சமூகபிரச்சி் னைகளகாரை
மாக்ாதிக்கப்்ட்டமக்களுக்குஉைேை
ஆதலைாச்னைேழங்கும்்ணி்யசசய்ோர்.

முத்ேலிப்பிடமும்கற்கும்ோகம்எப்
ச்ாழுதும்காைப்்ட்டது.ரத்மலைா் னையில்
்ாதுகாப்புபிரிவின்கைனிகற்்கசநறி
ஒன்றுக்குசசல்்ேராகஇருந்ோர்.ேடக்கில்
இருந்ேபுலி்யங்கரோதிகளமுத்ேலிப்பு
்டயஅன்்ாடநடேடிக்்கக்ைஅேோ

னித்துேந்ேனைர்.
2005தமமாேம்31ஆம்

திகதிகைனிேகுப்புக்கு
சசல்ேேற்காகநாராத�ன்
பிட்டமாோ்ா்ேயில்
அ்மந்துளைேனைது
வீட்டிலிருந்துேனைதுஅரச
ோகனைத்தில்்யைத்்ே
ஆரம்பித்ோர்.அேரு் டய
ோகனைஇராணுேசாரதி
த�ரத்"அன்றுஎமதுோக
னைத்தில்நாராத�ன்பிட்ட
விலிருந்துரத்மலைா் னைக்கு
்யைத்்ேஆரம்பித்தோம்.
ச்ால்த�ன்சகாடஎனும்
இடத்தில்்லைோகனைங்கள

எம்்மபின்சோடர்ந்துேரு
ே்ேஅேோனித்தோம்.நாம்
தேகத்்ேஅதிகரித்ோலும்
அேர்களிடம்இருந்துேப்பிச்
சசல்லைேழியில்்லைஎன்
்்ேபுரிந்துசகாண்தடாம்.
தசரு் டயமுகத்தில்

எந்ேசோரு்யத்்ேயும்
நான்காைவில்்லை.ஏ்னைய
நாட்க்ைத்ாலைஉட்லை
சீர்்டுத்திக்சகாண்டு
ேனைதுஇடுப்பில்இருந்ே
துப்்ாக்கி்யஎடுத்து
த்ாராடேயாரானைார்.
ஆனைாலும்தீவிரோதிகளின்
குண்டும்ழதச்ர

்லியாக்கியது."என்றுசாரதி
த�ரத்கூறினைார்.
இ்ப்்ேற்குஒரு

மாேத்திற்குமுன்னைர்
2005தமமுேலைாம்திகதி
சலைப்டினைன்ட்தகர்ைல்
்ேவி்யப்ச்ற்்ார்.
மரணித்ேபி்குஅேருக்கு
சகைரேமாகசந்திரிக்காவின்
அரசுதகர்ைல்்ேவி்ய
ேழங்கியது.இன்றுஅேர்
மரணித்து15ேருடங்கள
கடந்துவிட்டாலும்மக்களின்
உளைங்களில்முத்ேலிப்
எனும்வீரன்ோழ்ந்து
சகாண்டுோன்இருக்கி்ார்.
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