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ேம 21ஆம் திகதிக்குப்
ேபார் நி த்த உடன்ப
டிக்ைகக க்கு இைடேய
பிறகு இஸ்ேரலால் நடத்
காஸா பகுதியில் மீண் ம்
தப்பட்ட ெபரிய தாக்குதல்
இஸ்ேரல் இரா வம் தாக்
இ வாகும்” என் ெசய்தி
குதல்கைள நடத்தி ள்ள .
ெவளியிட் ள்ளன.
இ குறித் சர்வேதச
ெசவ்வாய்க்கிழைமயன்
ஊடகங்கள், “காஸா
காஸா பகுதியில் இ ந்
பகுதியில் ஹமாஸ் இலக்
ெவடிெபா ள்கைளக்
குகைள குறிைவத்
ெகாண்ட ப ன்கள் இஸ்
இஸ்ேரல் இரா வம்
ேரைல ேநாக்கி பறக்கவி
ெசவ்வாய்க்கிழைம இர
டப்பட்டன. இதில் பல
தாக்குதல் நடத்திய . இத்
இடங்களில் தீப்பற்றியதாக
தாக்குதலில் பலியானவர்
இஸ்ேரலிய தீயைணப் த்
களின் விபரம் இ வைர
ைற கூ கிற .
கண்டறியப்படவில்ைல.
2 ஆம் பக்கத்தில் விரிவான ெசய்தி

இலங்ைகயில் தல் ைறயாக
இந்தியாவில் பரவிய

ெடХடா வைக
ெகாேரானா ǿΧ
50 வீதம் ேவகமாக பரவக் கூடியதாம்

இந்தியாவில் ெகாேரானா ைவரசின் இரண்டாவ
அைல மிக ேவகமாகப் பரவக் காரணாக இ ந்த
ெடல்டா திரி , இலங்ைகயில் தல் ைற கண்டறியப்
பட் ள்ளதாக ஸ்ரீ ஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகத்தின்
ேநாய் எதிர்ப் , ஒவ்வாைம மற் ம் உயிரியல் பிரிவின்
பிரதானி சிறப் ம த் வர் டாக்டர் சந்திம ஜீவந்தர
ெதரிவித் ள்ளார்.
இந்நிைலயில் ேநற் ெகா ம்பில் அபாயம் மிக்க
பி.1.617.2 ைவரஸ் ெதாற் டன் ெதாற்றாளர்கள் இனங்
காணப்பட் ள்ளனர். இந்த ைவரஸான பி.1.1.7.



“ 


ைவரைஸ விட 50 வீதம் ேவகமாக பரவக் கூடிய
என் ைவத்திய நி ணர் சந்திம ஜீவந்தர ெதரிவித்
ள்ளார். எனேவ மக்கள் அவதானமாக ெசயற்பட
ேவண் ம் என் ம் அவர் வலி
த்தி ள்ளார்.
தனிைமப்ப த்தல் நிைலயங்களில் ைவக்கப்பட்டி
ந்த இ வ க்கு இந்த ைவரஸ் ெதாற் இ ந்த
ஏற்கனேவ கண்டறியப்பட்டி ந்த .
ஆனால், அந்த ைவரஸ் இலங்ைக ச கத்திற்குள்
இ ந் இ வைர கண்டறியப்படவில்ைல. இப்ேபா
தல் தடைவயாக ச கத்திற்குள் இந்த திரி கண்டறி




“

(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
ச தி அேரபியாவின்
ஹஜ் அைமச்சின் தீர்மானத்
திற்கைமவாக 2021 ஆம்
ஆண்டின் ஹஜ் கடைமக்
காக இலங்ைகயிலி ந்
ஹஜ் யாத்திரிகர் எவைர ம்
ச தி அேரபியா க்கு
அ மதிப்பதில்ைல என
இலங்ைக அரசாங்கம்
தீர்மானித் ள்ள . ஹஜ்
கடைமைய ேமற்ெகாள்வ
தற்காக எவேர ம் ஹஜ்
2

2 ஆம் பக்கத்தில் விரிவான ெசய்தி





(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
உயிர்த்த ஞாயி தின ெதாடர்
தற்ெகாைல தாக்குதல்கள் குறித்த
விசாரைணக க்காக ைக ெசய்யப்
பட்
ச கங்களிைடேய ெவ ப்
ணர்ைவ ண்டியதாக குற்றம் சுமத்
தப்பட் ள்ள சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி
ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ் குறித்தான
விவகாரத்தில் ைக ெசய்யப்பட்ட
இ ெமளலவி ஆசிரியர்கள் எதிர்
வ ம் ஜூைல தலாம் திகதி
2 ஆம் பக்கத்தில் விரிவான ெசய்தி










நீர்ெகா ம் ெகாச்சிக்கைட ெபாலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட ேபா
ெதாட்ைட பிரேதசத்தில் ேபா ெதாட்ைட பள்ளிவாச க்கு பின்பக்
கமாக உள்ள கடற்கைர பகுதியில் 5 அடி நீளமான ெடால்பின் மீன்
ஒன் இறந்த நிைலயில் ேநற் கைரெயா ங்கிய .
(எம்.இஸட்.ஷாஜஹான்)





ஜனாஸாக்கள் ஓட்டமாவடி மஜ்மா நகர்
விேஷட ைமயவாடியில் அடக்கம் ெசய்யப்
ப கின்றன. ஓட்டமாவடி–மஜ்மா நகரில்
ெகாவிட் 19 ஜனாஸாக்கைள அடக்கம்
ெசய்வதற்கு நாம் அ மதி வழங்கியேபா

விளக்கமறியலில்
ைவக்க எந்த சாட்சி ம்
இல்ைல என்ற
ஜனாதிபதி
சட்டத்தரணி
சுமந்திரனின் எ த்
ல சமர்ப்பண ம்
ன் ைவப்

2 ஆம் பக்கத்தில் விரிவான ெசய்தி





(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் ெதாற் ஜனா
ஸாக்கள் அடக்கத் க்காக எ த் வரப்ப ம்
எண்ணிக்ைக நாளாந்தம் அதிகரித் வ
கின்றன. தினம் 10க்கும் 20க்கும் இைடப்
பட்ட எண்ணிக்ைகயிலான ெகாவிட் 19

யப்பட் ள்ள . ெகா ம் ெதமட்ட
ெகாட பகுதியி ள்ள ஐவரிடமி ந்
ெபறப்பட்ட மாதிரிகளில் நடத்தப்பட்ட
பரிேசாதைனகளில் ெடல்டா திரி
ச கத்தில் பரவி ள்ள கண்டறியப்
பட் ள்ள .
இலங்ைகயில் தற்ேபா ெச த்தப்
ப ம் ெகாவிட் த ப் சியின் தல்
ேடாைச மாத்திரம் எ த் க்ெகாண்ட
வர்க க்கு, இந்த ைவரஸ் ெதாற் ஏற்
ப ம் அபாயம் காணப்ப வதாக ம்
அவர் கூ கிறார்.

கவர்க க்கு கட்டணம்
ெச த்தியி ந்தால் அதைன
உடனடியாக மீளப் ெபற் க்
ெகாள் மா அரச ஹஜ்
கு அறிவித் ள்ள .

“




ஆம் பக்கத்தில் விரிவான ெசய்தி






ெகா ம்பில் ேநற் ெகாவிட் த ப் சிையப் ெபற் க்
ெகாள்வதற்காக காத்தி க்கும் ெபண் ஒ வ க்கு, க ம்
மைழயிலி ந் பா காப்பதற்காக தன குைடக்குள்
அைடக்கலம் ெகா த் ள்ள சக ெபண். இ வல்லவா
மனித ேநயம்! (படம் : சமீர்
ஸ்)

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜீ.எஸ்.பி.
வரிச்ச ைக லம் ற் க்கு 3வீதமான
நிவாரணேம கிைடக்கின்ற . அ இல்லா
மல்ேபானால் ஏற்ப ம் பாதிப் க்கு கம்
ெகா ப்ேபாம் என இராஜாங்க அைமச்சர்
அஜித் நிவாட் கப்ரால் ெதரிவித்தார்.
2 ஆம் பக்கத்தில் விரிவான ெசய்தி





(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க க்கு
ெசாகுசு வாகனங்கைள இறக்குமதி
ெசய்வதற்கு அரசாங்கம் எ த் ள்ள
தீர்மானத்திற்கு எதிராக மக்கள்
வி தைல ன்னணியினரால்
உயர் நீதிமன்றத்தில் அடிப்பைட
உரிைம ம ெவான்
தாக்கல்

ெசய்யப்பட் ள்ள . மக்கள்
வி தைல ன்னணி சார்பில்
ேமல் மாகாண சைபயின்
ன்னாள் உ ப்பினர் மஹிந்த
ஜயசிங்க இந்த அடிப்பைட
உரிைம ம ைவ ேநற் தாக்கல்
ெசய்தார். சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி
சுனில் வட்டகல ஊடாக அவர்

இம்ம ைவ தாக்கல் ெசய்தார்.
நிதி அைமச்சர் என்ற ரீதியில்
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ,
நிதி அைமச்சின் ெசயலாளர்
எஸ்.ஆர். ஆட்டிகல, பிரதமர்
தைலைமயிலான அைமச்சரைவ,
இலங்ைக வங்கி,
2 ஆம் பக்கத்தில் விரிவான ெசய்தி
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1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி...
ன்னதாக, ேம 10 ஆம் திகதி தல்
இஸ்ேரல் இரா வத்தினர் காஸா மற் ம்
ேமற்குக் கைர பகுதியில் தாக்குதல் நடத்
தினர். இதில் 200க்கும் அதிகமானவர்கள்
பலியாகினர். பலர் காயமைடந்தனர்.
இதைனத் ெதாடர்ந் ஐ.நா. ன்ென
ப்பில் இஸ்ேரல் ஹமாஸ் அைமப் க்கு
இைடேய ேபார் நி த்தம் கடந்த மாதம்
அறிவிக்கப்பட்ட . சில நாட்கள் அைமதி
நிலவிய .
இந்த நிைலயில், இஸ்ேரலின் திய பிர
தமராக நப்தாலி ெபன்னட் 14ஆம் திகதி
பதவி ஏற் க்ெகாண்டார். இந்த நிைலயில்
திய அரசு பதவிேயற்ற சில நாட்களில்
இஸ்ேரல் இரா வம் தாக்குதைல நடத்
தி ள்ள .
காஸா பகுதிையக் கட் ப்பாட்டில்
ைவத்தி க்கும் ஹமாஸ் இயக்கத்தின்
எச்சரிக்ைகைய மீறி கிழக்கு ெஜ சேலம்
பகுதியில் த ேதசியவாதிகள் ேபரணி
நடத்தியைதத் ெதாடர்ந் இந்த ேமாதல்
நிைல உ வாகியி க்கிற



1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி...
ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தினால் நாட் க்கு
கிைடக்கப்ெபற் வ ம் ஜீ.எஸ்.பி. வரிச்ச
ைகைய ெதாடர்ந் வழங்குவ குறித் மீள
பரிசீலைன ெசய் மா ஐேராப்பிய ஒன்றிய
பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட்டி க்கும்
பிேரரைண குறித் குறிப்பி ைகயிேலேய
இவ்வா ெதரிவித்தார்.
இ ெதாடர்பாக அவர் ெதாடர்ந் ெதரிவிக்
ைகயில்,
எம நாட் க்கு கிைடக்கப்ெபற் வ ம்
ஜீ.எஸ்.பி. வரிச்ச ைகைய நி த் மா
ெதரிவிக்கும் பிேரரைண ஒன் ஐேராப்பிய
பாரா மன்றத்தில் நிைறேவற்றப்பட்டி க்
கின்ற . அவ்வா நி த்தப்பட்டால், அதற்கு
அரசாங்கம் என்றவைகயில் நாங்கள் கம்ெகா
ப்ேபாம். ஏெனனில் ஜீ.எஸ்.பி. வரிச்ச ைக
லம் நாட் க்கு கிைடப்ப
ற் க்கு 3வீத
மான நிவாரணமாகும்.
ேம ம் ெவளிநா களின் நிபந்தைனக க்கு
கீழ்ப்படிவதற்கு ஆ ம் அரசாங்கத் க்கு மக்
களின் ஆைண கிைடக்கவில்ைல. நாட்டின்
சுயாதீனத் க்கு பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம் எந்த
நிபந்தைனக க்கும் இந்த அரசாங்கம் கீழ்ப்ப
டியப்ேபாவதில்ைல என்றார்.

ெசய்திகள்

Friday 18, June 2021

அரச ஹஜ் கமிட்டியின் தைலவர்
அஹ்கம் உைவஸ் உத்திேயாக ர்வ
மாக அறிவித் ள்ளார்.
அரச ஹஜ் கு மற் ம் பாரா
மன்ற உ ப்பினர் மர்ஜான் பளீல்
என்ேபார் இலங்ைகக்கான ச தி
அேரபிய
வர் அப் ல் நாஸர்
அல் ஹர்திைய ேநரில் சந்தித் ஹஜ்
விவகாரம் ெதாடர்பில் கலந் ைரயா
1 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி...
டியதாக ம் அவர் ெதரிவித்தார்.
அத்ேதா அவ்வா கட்டணம் ெச த்தி
இலங்ைகயிலி ந் இ தியாக
மீளப் ெபற் க் ெகாள்வதில் பிரச்சிைனகள்
2019ஆம் ஆண்டிேலேய 2800 ேபர்
இ ந்தால் அரச ஹஜ் கு ைவத் ெதாடர்
ஹஜ் கடைமைய ேமற்ெகாண்டனர்.
ெகாள் மா ம் ேவண்டி ள்ள .
அதன் பின் ெகாேரானா ைவரஸ்
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் காரணமாக
காரணமாக ச தி அேரபியா ெவளி
இவ்வ ட ஹஜ் பதிவிைன ச தி ஹஜ்
நாட்டவர்கைள ஹஜ் கடைமக்காக
அைமச்சு கட் ப்ப த்தி ள்ள . இவ்வ டம் அ மதிக்கவில்ைல.
ஹஜ் கடைமக்கு 60 ஆயிரம் ேபர் மாத்திரேம
இவ்வ டம் ஹஜ் கடைமக்
அ மதிக்கப்பட ள்ளனர். ச தி அேரபிய
காக அ மதிக்கப்பட ள்ள 60
நாட்டவர்க ம், ச தி அேரபியாவில் வதி ம் ஆயிரம் ஹஜ் யாத்திரிகர்கள்
ெவளிநாட் ப் பிரைஜக ம் என ெமாத்தம்
அைனவ ம் ெகாேரானா த ப்
60 ஆயிரம் ேபேர ஹஜ் கடைமக்காக அ ம
சி ஏற்றிக் ெகாண்டவர்களாக
திக்கப்ப வர் என ச தி அேரபியா உத்திேயா இ க்க ேவண் ம். அல்ல ஒ
க ர்வமாக அறிவித் ள்ள .
த ப் சி ஏற்றி 14 நாட்கைளக்
உலகளாவிய ரீதியில் ெகாேரானா ைவரஸ்
கடந்தவர்களாக அல்ல
ெதாற் பரவி ள்ளைம காரணமாகேவ இத்
த ப் சி ஏற்றி ெதாற்றிலி ந் ம்
தீர்மானத்ைத ேமற்ெகண்டதாக ச தி அேர
மீண்டவராக இ க்க ேவண் ெமன
பியா அறிவித் ள்ள . இலங்ைகயர்க க்கு
ச தி அேரபிய ஹஜ் அைமச்சு
இலங்ைகயிலி ந் இவ்வ ட ஹஜ் கட
அறிவித் ள்ள .
ைமைய ேமற்ெகாள்ள டியா என ேதசிய
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இந்தள க்கு மரணவீதம் அதிகரிக்கும் என
நாம் எதிர்பார்க்கேவயில்ைல ஓட்டமாவடி
யி ம் ெகாவிட் 19 ெதாற்றினால் மரணிப்ப
வர்களின் எண்ணிக்ைக அதிகரித் ள்ள என
ஓட்டமாவடி பிரேதச சைப தவிசாளர் ஏ.எம்.
ெநௗபர் ‘விடிெவள்ளி’க்குத் ெதரிவித்தார்.
ெகாவிட் 19 ஜனாஸாக்கள் ெதாடர்பில்
அவர் ெதாடர்ந் ம் க த் ெதரிவிக்ைகயில்,
‘ஓட்டமாவடி – மஜ்மா நகர் ைமயவாடியில்
ேநற் வியாழக்கிழைம வைர 660 ஜனா
ஸாக்கள் அடக்கம் ெசய்யப்பட் ள்ளன.
ஓட்டமாவடி பிரேதசத்திலி ந் மட் ம்
7 ஜனாஸாக்கள் அடக்கம் ெசய்யப்பட் ள்
ளன. ஓட்டமாவடியில் ெகாவிட் 19 ெதாற்
பரவி ள்ள நிைலயில் 3 கிராம ேசைவயாளர்
பிரி கள்
ைமயாக தனிைமப்ப த்தப்பட்
ள்ளன. மாஞ்ேசாைல, மீராேவாைட கிழக்கு
மற் ம் ேமற்கு கிராம ேசைவயாளர் பிரி கள்
இவ்வா தனிைமப்ப த்தப்பட் ள்ளன. இப்
பிரி களிலி ந் எவ ம் ெவளிேயறேவா,
இப்பிரேதசங்க க்கு எவ ம் உட்பிரேவ
சிக்கேவா டியாத அளவில் சுகாதார பிரி

மற் ம் ெபாலிஸாரினால் கட் ப்பா
கள் விதிக்கப்பட் ள்ளன.
ஓட்டமாவடிக்கு வ ைக த ம்
ஜனாஸாக்களின் உறவினர்கள் தங்கி
ெதா வதற்கும் அன்றாட கடைம
கைள ர்த்தி ெசய்வதற்கும் ைமயவா
டிக்கு அப்பால் 800 மீற்றர் ரத்தில்
பிரதான வீதியில் இ கூடாரங்கள்
அைமக்கப்பட் ள்ளன. இக்கூடாரங்
கைள காத்தான்குடி நகரசைப தன
ெசலவில் அைமத் ள்ள . பா காப்
பிரிவினர் இதற்கு அ மதி வழங்கி
ள்ளனர்.
ைமயவாடிக்குள் பா காப் பிரி
வினர் அமர்ந் தம கடைமகைள
ன்ென ப்பதற்கும் காத்தான்குடி நக
ரசைப கூடாரெமான்றிைன அைமத்
வசதிகைள ஏற்ப த்திக் ெகா த்
ள்ள . ைமயவாடிையச் சுற்றி ம்,
உள்ேள ம் ெவளிச்ச வசதிகள் ெசய்
ெகா க்கப்பட் ள்ளன. ம த
ைனையச் ேசர்ந்த கிராமேசைவயாளர்
ஒ வர் தன ெசலவில் இந்த ஏற்பா
கைளச் ெசய் ள்ளார்.
ஸ்லிம் ச கத்தில் ெகாவிட் 19
ேவகமாகப் பரவி மரண வீதம் அதி
கரித் வ கின்றைம ெதாடர்பில்
மக்கள் கூ தல் அவதானம்
உள்ளவர்களாக இ க்க ேவண் ம்.
ஓட்டமாவடி – மஜ்மா நகரில்
ெகாவிட் 19
ஜனாஸாக்கைள
அடக்கம்
ெசய்வதற்கு
நாம் அ மதி
வழங்கிய ேபா
இந்தள க்கு
மரணவீதம்
அதிகரிக்கும் என
நாம் எதிர்பார்க்க
ேவயில்ைல’
என்றார்.

ெடХடா வைக
ெகாேரானா ǿΧ
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மரணம் அதிகரிப்
இலங்ைகயில் ெகாவிட் ெதாற்றாளர்கள்
எண்ணிக்ைக 230 000 ஐ கடந் ள்ள
நிைலயில், மரணங்களின் எண்ணிக்ைக ம்
2300 ஆக உயர்வைடந் ள்ள . நாளாந்தம்
இனங்காணப்ப ம் ெகாவிட் ெதாற்றாளர்
களின் எண்ணிக்ைகயில் எவ்வித வீழ்ச்சி ம்
ஏற்படவில்ைல என் சுட்டிக்காட்டி ள்ள
சுகாதார தரப்பினர், அதிதீவிர சிகிச்ைசப்
பிரிவில் அ மதிக்கப்ப ம் ெதாற்றாளர்
எண்ணிக்ைக ம் ஒட்சிசன் ேதைவ ைடய
ெதாற்றாளர் எண்ணிக்ைக ம் ச தியாக
அதிகரித் நிைலைம ேமாசமைடவதால்
மக்கள் மிக அவதானத் டன் ெசயற்பட
ேவண்டிய கட்டத்தில் இ ப்பதாக அறி
த்
தி ள்ளனர்.
தீவிர சிகிச்ைச பிரிவில் ெதாற்றாளர்
அ மதி அதிகரிப்
ேம மாதம் 16 ஆம் திகதியின் பின்னர்
தீவிர சிகிச்ைச பிரிவில் அ மதிக்கப்ப ம்
ெதாற்றாளர் எண்ணிக்ைக அதிகரித் ள்ள
தாக அரச ம த் வ அதிகாரிகள் சங்கத்தின்
மத்திய கு உ ப்பினர் ைவத்தியர் வாசன்
ரட்ணசிங்கம் ெதரிவித்தார்.
ேம மாதம் 16 ஆம் திகதி 120 ஆகக் காணப்
பட்ட தீவிர சிகிச்ைச பிரிவின் ப க்ைககள்
தற்ேபா 160 வைர அதிகரிக்கப்பட் ள்ளன.
தற்ேபா சுமார் 120 இற்கும் அதிக ெதாற்றா
ளர்கள் அதி தீவிர சிகிச்ைச பிரிவில் சிகிச்ைச
ெபற் வ கின்றனர். இந்த தர களின்
அடிப்பைடயில் அவதானிக்கும் ேபா
ேம மாதம் 16 ஆம் திகதியின் பின்னர் அதி
தீவிர சிகிச்ைச பிரிவில் அ மதிக்கப்ப ம்
ெதாற்றாளர் எண்ணிக்ைக ச தியாக அதிக
ரித் ள்ள . எனேவ நாட் மக்கள் தற்ேபா
மிக ம் அவதானமாக ெசயற்பட ேவண்டிய
கட்டத்தி ள்ளனர்.
நாடளாவிய ரீதியி ள்ள சிகிச்ைச ப க்
ைககளில் 71 வீதமானவற்றில் ெதாற்றா
ளர்கள் சிகிச்ைச ெபற் வ கின்றனர்.

சப்ரக வ மாகாணத்தில் 90 வீதத்திற்கும்
அதிகமாேனா ம், ேமல் மாகாணத்தில் 78
வீதமாேனா ம், வடமத்திய மாகாணத்தில்
72 வீதமாேனா ம் ைவத்தியசாைலகளில்
சிகிச்ைச ெபற் வ கின்றனர்.
இவ்வாறி க்க இம்மாதம் தலாம் திகதி
யிலி ந் 15ஆம் திகதி வைரயான காலப்
பகுதியில் ஒட்சிசன் ேதைவ ைடேயார்
எண்ணிக்ைக ம் ச தியான அதிகரிப்ைப
காண்பிக்கிற . ஜூன் தலாம் திகதி 400
ஆகக் காணப்பட்ட ஒட்சிசன் ேதைவ
ைடேயார் எண்ணிக்ைக ஜூன் 15 ஆம்
திகதியாகும்ேபா 800 ஆக அதிகரித் ள்
ளதாக ம் ைவத்தியர் வாசன் ரட்ணசிங்கம்
ேம ம் ெதரிவித்தார்.
ேநற் இனங்காணப்பட்ட ெதாற்றாளர்கள்
இந்நிைலயில் ேநற் வியாழக்கிழைம
மாைல 7 மணி வைர 1835 ெதாற்றாளர்கள்
இனங்காணப்பட்டனர். அதற்கைமய இ
வைரயில் 232 527 ேப க்கு ெகாவிட் ெதாற்
தி ெசய்யப்பட் ள்ள . இவர்களில்
194 145 ேபர் ெதாற்றிலி ந் குணமைடந்
ள்ளேதா , 36 067 ேபர் சிகிச்ைச ெபற்
வ வதாக ெதாற் ேநாயியல் பிரி ெதரி
வித் ள்ள . இேதேவைள ேநற்
ன்தினம்
ேம ம் 57 ெகாவிட் மரணங்க ம் சுகாதார
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் உ
திப்ப த்தப்பட்டன.
தளர் களின் பின்னரான கட் ப்பா கள்
இந்நிைலயில் ேபாக்குவரத் க்கட்
ப்பா களிலி ந் தளர்வ குறித்த
நைட ைறகள் சுகாதார அைமச்சினால்
தயாரிக்கப்பட் க் ெகாண்டி ப்பதாக பிரதி
சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்
ேஹமந்த ேஹரத் ெதரிவித்தார்.
எதிர்வ ம் நாட்களில் அைவ ெதாடர்பில்
அறிவிக்கப்ப ம். எவ்வாறி ப்பி ம் சட்ட
ரீதியான கட் ப்பா கைள விதிப்பைத விட
மக்கள் ஒவ்ெவா வ ம் தாமாக உணர்ந்
அவற்ைற பின்பற்ற ேவண் ம் என்பேத
எம எதிர்பார்ப்பாகும் என் ம் அவர்
குறிப்பிட்டார்.
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சுங்கப் பணிப்பாளர் நாயகம், ஏற் மதி
மற் ம் இறக்குமதி கட் ப்பாட்டாளர்
நாயகம், சட்ட மா அதிபர் உள்ளிட்ட
31 ேபர் ம வின் பிரதிவாதிகளாக
ெபயரிடப்பட் ள்ளனர்.
ெகாவிட் ெதாற் நாடளாவிய ரீதியில்
வியாபித் , மக்கள் ன்பங்கைள
எதிர்ேநாக்கி ள்ள நிைலயில் பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க க்காக 227 ெசாகுசு
வாகனங்கைள இறக்குமதி ெசய்ய
அரசாங்கத்தினால் எ க்கப்பட் ள்ள
தீர்மானம், இலங்ைக அரசியலைமப்பிற்கு
ரணான என தீர்ப்பறிவிக்குமா
குறித்த ம ஊடாக ம தாரர்
ேகாரி ள்ளார்.
நாட்டின் ெபா ளாதாரம் பாரியளவில்

வீழ்ச்சியைடந் ள்ளதால் வாகனம்
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்டால்
அவ்வாகனங்கைள விற் அந் நிதிைய
அரசாங்கத்தின் கணக்குக க்கு
ைவப்பிலி மா நிதி அைமச்சின்
ெசயலாள க்கு உத்தரவி மா குறித்த
ம வில் ம தாரர் ேகாரிக்ைக
வி த் ள்ளார்.
அத் டன் வாகனங்கைள ெகாள்வன
ெசய்வதற்காக இலங்ைக வங்கியால்
வழங்கப்பட்ட கடன் தவைணக்கான
ஆவணம் சட்ட விேராதமான என
அறிவிக்க ேவண் ம் என ம், வாகன
இறக்குமதிக்காக வழங்கப்ப ம்
வரிச்ச ைக ம் சட்ட விேராதமான
என தீர்ப்பளிக்குமா
ம தாரர் உயர்
நீதிமன்றத்தில் இம்ம ஊடாக ேகாரிக்ைக
ன் ைவத் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .
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நீதிவா க்கு இரகசிய வாக்கு
லம் ஒன்றிைன வழங்க ள்
ளனர். குற்றவியல் சட்டக்
ேகாைவயின் 127 ஆவ அத்
தியாயத்தின் கீழ் இந்த வாக்கு
லத்ைத வழங்க, அவ்விளம்
ஆசிரியர்கள் இ வர் சார்பி ம்
ேகாட்ைட நீதிவான் நீதிமன்றில்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம்.ஏ.
சுமந்திரன் ேகாரிக்ைகயிைன
ன்ைவத் அதற்கான அ ம
திையப் ெபற் க்ெகாண் ள்ள
நிைலயிேலேய எதிர்வ ம் ஜூைல
தலாம் திகதி அவ்வாக்கு
லங்கள் ெபற நிர்ணயிக்கப்பட்
ள்ள .
ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ்
விவகாரத்தில் ைக ெசய்யப்
பட்ட, த்தளம் கைர தீ அல்
சுைஹரியா மத்ரஸாவின் ஆசிரி
யர்களாக ெசயற்பட்டதாக கூறப்
ப ம் 26,27 வய கைள உைடய
ெமாஹம்மட் ஜவ்பர் க்மான்
ஹகீம், ெமாஹம்மட் நசு த்தீன்
ெமாஹம்மட் வசீர் ஆகிேயார்
சி.ஐ.டி. எனப்ப ம் குற்றப் ல
னாய் த் திைணக்களத்தின் விசா
ரைணகளின் பின்னர் நீதிமன்றில்
ஆஜர் ெசய்யப்பட் விளக்கமறி
யலில் ைவக்கப்பட் ள்ளனர்.
அவ்வி வ ம், ஹிஜாஸ் ஹிஸ்
ல்லாஹ் க்கு எதிராக சாட்சிய
ளிக்க சி.ஐ.டி.யினரால் வற் த்
தப்பட் ள்ளதாக அவர்கள் சார்பில்
உயர் நீதிமன்றில் இ அடிப்பைட
உரிைம மீறல் ம க்கள் தாக்கல்
ெசய்யப்பட் ள்ளன.
கடந்த 7ஆம் திகதி அம்ம
க்கள் பரிசீலைனக்கு வந்த

ேபா ,
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி எம்.ஏ.
சுமந்திரன் குறித்த இ ெமளலவி
ஆசிரியர்கள் சார்பி ம் விேஷட
விடயங்கைள ன் ைவத்தி ந்தார்.
அதன்படி அவ்வி வ ம் கடந்த
15 ஆம் திகதி ேகாட்ைட நீதிவான்
ன்னிைலயில் இரகசிய வாக்கு
லம் வழங்க ஏற்கனேவ ஏற்பா
ெசய்யப்பட்டி ந்த நிைலயில்,
அவ்வி வ ம் அறிய டியாத
இ இடங்களில் த த் ைவக்
கப்பட் ள்ளதாக உயர் நீதிமன்
க்கு ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி
எம்.ஏ.சுமந்திரன் குறிப்பிட்டி
ந்தார்.
இந் நிைலயில் கடந்த 15 ஆம்
திகதி ேகாட்ைட நீதிமன்றில்
குறித்த வழக்கு விசாரைணக்கு
வந்த ேபா ம் அன்ைறய தினம்
ேகாட்ைட நீதிவான் பிரியந்த
லியனேக வி
ைற என்பதால்,
ேநற் 17ஆம் திகதிவைர அ
ஒத்தி ைவக்கப்பட்ட .
இந்நிைலயில் ேநற் அம்ம
விசாரைணக்கு வந்தேபா ,
1979 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம்
இலக்க பயங்கரவாத தைட
சட்டத்தின் 7 ஆம் அத்தியாயம்
பிரகாரம், சந்ேதக நபைர வழக்கு
விசாரைண டி ம் வைர விளக்
கமறியலில் ைவக்க ேவண் ம்
என கூறப்பட்டா ம், பயங்கர
வாத தைட சட்டத்தின் 7 (2) ஆம்
பிரிவின் கீழ் இந்த இ சந்ேதக
நபர்கைள ம் மன்றில் சி.ஐ.டி.
யினர் ஆஜர் ெசய் ள்ளதால்,
சட்டத்தின் பிரகாரம் அவர்கைள
விளக்கமறியலில் ைவக்க நீதிவான்

நியாயமான சந்ேதகம் ெதாடர்பில்
தி ப்தியைடய ேவண் ம் என்ற
விடயத்ைத ைவத் ஜனாதிபதி
சட்டத்தரணி எம்.ஏ. சுமந்திரன்,
தன ேசைவ ெப நர்களான
குறித்த இ ெமளலவிமா க்கும்
எதிராக எந்த சான் க ம் இல்
லாத நிைலயில் அவர்கைள
விளக்கமறியலில் ைவக்க உத்தர
விட டியா எ ம் வாதத்ைத
எ த்
லம் சமர்ப்பித்தார்.
இந் நிைலயிேலேய, தற்ேபா
குறித்த இ ெமளலவிமா ம்
ெகா ம் சிைறக்கு அைழத்
வரப்பட் ள்ளதாக நீதிவா க்கு
அறிவிக்கப்பட் ள்ள பின்ன
ணியில் எதிர்வ ம் தலாம் திகதி,
ஏற்கனேவ வழங்கப்பட் ள்ள
உத்தர க்கு அைமய இரகசிய
வாக்கு லம் வழங்க அவர்கைள
மன்றில் ஆஜர் ெசய்ய நீதிவான்
சிைறச்சாைல அதிகாரிக க்கு
உத்தரவிட் வழக்ைக அன்ைறய
தினத் க்கு ஒத்தி ைவத் ள்ளார்.
ன்னதாக த்தளம் கைர
தீ அல் சுைஹரியா மத்ரஸாவின்
மாணவர்க க்கு ஆ தப்பயிற்சி
வழங்கிய குற்றச்சாட்டில் மத்ரஸா
பாடசாைல ஆசிரியர்களான குறித்த
இ வ ம் கடந்த மார்ச் 26 ஆம்
திகதி ைக ெசய்யப்பட்டனர்.
சட்டமா அதிபரின்
அறி
த்த க்கு அைமய
குற்றப் லனாய் த் திைணக்கள
அதிகாரிகளால் இவர்கள்
ைக ெசய்யப்பட் ள்ளதாக
அப்ேபாைதய சட்டமா அதிபரின்
ஒ ங்கிைணப் அதிகாரி அரச
சட்டத்தரணி நிஷாரா ஜயரத்ன
ெதரிவித்தி ந்தார்.

ஸ்லிம் உலகம்
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எம்.ஐ.அப் ல் நஸார்
ெவ ப் ணர் காரணமாக நப
ெரா வரினால் பிக்கப் ரக ட்ரக் வாக
னத்தினால் ேமாதிக் ெகால்லப்பட்ட
ஸ்லிம் கு ம்பத்தின் ஜனாஸா நல்
லடக்கம் கடந்த சனிக்கிழைம மாைல
கேனடிய நகரமான லண்டனில் ற் க்
கணக்கான மக்களின் பங்குபற் த டன்
நைடெபற்ற .
ஜனாஸாத் ெதா ைகயிைனய த்
கேனடிய ேதசியக் ெகாடி ேபார்த்தப்
பட்ட ேபைழகள் ெபா மயானத்திற்கு
ெகாண் ெசல்லப்பட்டன.
ஒ கு ம்பத்தின் ன் தைல
ைறகள் ைடத்தழிக்கப்பட்டைம
மிக ம் மனேவதைனயளிக்கின்ற என
மரணச்சடங்குகள் ஆரம்பமாவதற்கு
ன்னதாக லண்டன் நகர தல்வர் எட்
ேஹால்டர் ெதரிவித்தார்.
கேனடிய ேதசியக் ெகாடி ேபார்த்
தப்பட்ட ேபைழகள் ெதன்ேமற்கு
ஒன்டாரிேயாவி ள்ள இஸ்லாமிய
மத்திய நிைலயத்திற்குக் ெகாண்
வரப்பட்ட பின்னர் நைடெபற்ற
ஒ மணி ேநர இரங்கல் கூட்டம்
ெதா ைக மற் ம் சமயத் தைல
வர்கள் மற் ம் ச கத் தைலவர்
களின் அ தாப உைரக டன்
டி க்கு வந்த .
ஒட் ெமாத்த கேனடிய ேதச ம்
அவர்க க்கு ஆதரவாக இ க்கிற
என்ற உண்ைம அவர்கள ஜனாஸா
ேபைழகள் கனடாவின் அழகிய
ேதசியக் ெகாடியினால் ேபார்த்தப்
பட்டி ப்பதன் லம் உ திப்ப த்
தப்ப கின்ற என கனடாவிற்கான
பாகிஸ்தான உயர்ஸ்தானிகர் ரஸா
பஷீர் தரார் ெதரிவித்தார்.
ஆ தல்
மிக ம் கவைல ேதாய்ந்த ஒ
ச கத்திற்கு ஒ ஆ தைல வழங்கு
கின்ற கடினமானெதா
ன்ென ப்
பாக இந்தத் ெதா ைக அைம ம் என
சனிக்கிழைம இ திக் கிரிையக க்கு
ன்னதாக, உள் ர் இமாம் ஒ வர்,
ெதரிவித்தி ந்தார்.
நாங்கள் உணர் ரீதியாக மிக ம்
கைளப்பைடந் ள்ேளாம் என நிைனக்
கின்ேறன் என ஆரிஜி அன்வர் ெதரி
வித்தார். மிகக் ெகா ரமான தாக்குதல்
நைடெபற்றைதத் ெதாடர்ந் இடம்
ெபற்ற விடயங்கள் அைனத்திற்கும் நாம்
நன்றி ைடயவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.
சனிக்கிழைம சில விடயங்கள் டி
க்கு வ ம் என எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.
20 வயதான நதானிேயல்
ெவல்ட்ெமன், க ப் நிற பிக்கப் ரக
ட்ரக் வண்டியிைன ஓட்டிச் ெசன்
ேமாதியதில் நான்கு ஸ்லிம்கள் ெகால்
லப்பட்டனர்.
சல்மான் அப்சால், 46, அவர
மைனவி மதிஹா சல்மான், 44, அவர்
கள 15 வய மகள் ம்னா அப்சால்
மற் ம் சல்மான் அப்சலின் 74 வய
தான தாய் தலாத் ஆகிேயார் ெகால்லப்
பட்டனர். அேதேவைள 09 வயதான
பேயஸ் அப்சால், க ைமயான காயங்
க டன் ம த் வமைனயில் அ ம
திக்கப்பட் ள்ளார். தற்ேபா அவர்

குணமைடந்

வ கின்றார்.

ெவ ப் ணர் ெவற்றி ெபற
அ மதிக்க மாட்ேடாம்
திட்டமிடப்பட்ட ெவ ப் ணர் க்
குற்றச் ெசயல் என ெபாலிஸாரால்
ெதரிவிக்கப்ப ம் ப ெகாைல ெசய்
யப்பட்ட கேனடிய ஸ்லிம் கு ம்ப
உ ப்பினர்கைளக் ெகௗரவிக்கும் அஞ்
சலி நிகழ் கடந்த ெசவ்வாய்க்கிழைம
நைடெபற்றேபா அதில் பங்குபற்றிய
ஆயிரக்கணக்கான மக்கேளா பிர
தமர் ஜஸ்டின் ட் ேடா ம் இைணந்
ெகாண்டார்.
இ ஒ பாவச் ெசயல், ஆனால்
இங்குள்ள மக்களின் க ைண ம்
அப்சால் கு ம்பத்தினரின் உயிர்களின்
க ைண ம் எப்ேபா ம் இ ைள
அகற் ம் என அஞ்சலி நிகழ் இடம்

ெபற்ற லண்டன் ஸ்லிம் பள்ளி
வாயல் படிக்கட் க்களில் மலர்கைள
ைவத்த பின்னர் அங்கி ந் மக்க க்கு
உைரயாற்றியேபா ெதரிவித்ததாக
ெடாெரான்ேடா ஸ்டார் ெதரிவித்
ள்ள .
லண்டன் ஸ்லிம் பள்ளிவாயல்
வாகனத் தரிப்பிட வளாகத்தில் மாைல
7.30 இற்கு ன்னதாக ஆரம்பமான
அஞ்சலி நிகழ்
க லில் ேநரடியாக
அஞ்சல் ஒளிபரப் ச் ெசய்யப்பட்ட .
ஜனாஸாத் ெதா ைக நைடெபற்ற
லண்டன் ஸ்லிம் பள்ளிவாயலின்
ைழவாயில் ற்தைரயில் திய க்கள்
ைவக்கப்பட்டி ந்தன.
'இ எம நகரம்' என கூடியி
ந்த மக்கள் மத்தியில் உைரயாற்றிய
லண்டன் ஸ்லிம் பள்ளிவாயலின்
தைலவர் பிலால் ரஹ்ஹால் ெதரி
வித்தார்.
'உங்கள் ேதாலின் நிறம், உங்கள்
மத நம்பிக்ைக அல்ல நீங்கள் பிறந்த
இடம் காரணமாக ஏைனேயார் உங்
கைள ேவ விதமாக சிந்திக்கத் ண்
வதற்கு அ மதிக்காதீர்கள். இ
எம நகரம், நாங்கள் ேவெறங்கும்
ெசல்லமாட்ேடாம்' என ம் அவர் ெதரி
வித்தார்.
ேதசிய க்கம்
இந்தத் தாக்குதல் நா
வ ம்

ெப ந் யைர ஏற்ப த்திய நிைலயில்
பல அரசியல்வாதிகள், ெசயற்பாட்டா
ளர்கள் மற் ம் ஸ்லிம் பிர கர்கள்
அஞ்சலியில் பங்குபற்றி கவைல
யிைனப் பகிர்ந் ெகாண்டனர்.
• ைசபா அல்அஸீம் லண்டன்

ஸ்லிம் பள்ளிவாயலின் இரண்டாவ
உப தைலவர் :
'கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம அந்த
ஸ்லிம் கு ம்பம் நடந்த அேத
பாைதயில் தான் நா ம் நடந்ேதன்.
ஆனால் நான் நடந்
டித்தி க்க
வில்ைல. நண்பர்க ம் கு ம்பத்தி
ன ம் ஒ வ க்ெகா வ ம் ச க
வைலத்தளங்கள் ல ம் ெதரிவித் க்
ெகாள்வ ேபால, அ ஒ விடய
மல்ல, அ நானாக ம் இ ந்தி க்க
டி ம். அவர்கள் எங்கைளச் ேசர்ந்த
வர்கள்'.
• கலாநிதி இன்கிரிட் மட்சன்
ெவஸ்ேடர்ன் பல்கைலக்கழக இஸ்லாமிய
கற்ைகத் ைறயின் லண்டன் மற் ம்
வின்ட்ஸர் ச கத் தைலவர்.
ெவ ப் ணர்ைவ விட ம் இைற
வனின் க ைண, அன்பின் பிரதிபலிப்
பினால் உங்கள் அைனவைர ம் இன்
காணக்கூடியதாக உள்ள . ெவ ப் ணர்
விைன தாண்டி எம்மால் வர டி ம்.
இங்குள்ள உங்கள் மனதில் இன் ம்
ெவ ப் ணர் இ க்குமானால்
உங்க க்காக அதிகமதிகம் ேவண்
கின்ேறாம், உங்கள் மனங்கள் மாற
ேவண் ம் என ேவண் கின்ேறாம். இங்
குள்ள அன் ள்ளம் ெகாண்ட மக்களின்
அன்பிைன அதிகமதிகம் ெவளிப்ப த்

வதற்கு,
ைமயான அன்ைப நீங்கள்
அறிந் ெகாள் ம் வைர உங்கள் கரங்
க ம் உங்கள் இதயங்க ம் எங்க க்கு
ேவண் ம்.
• நவாஸ் தாஹிர் இஸ்லாமிய ெவ ப்
ணர் க்கு எதிரான உள் ர் பிரசார அைமப்
பான ஹிக்மா அைமப்பின் தைலவர்.
நாம் தற்ேபா ெவ ப் ணர் க்கு
எதிரான த்தத்தில் ஈ பட் வ
கின்ேறாம். அந்த த்தத்ைத எதிர்
ெகாள்வதற்கு பிரி களற்ற ஒற் ைமேய
அவசியமாகும். அதற்குத் ேதைவ
ஒத் ைழப் , அதற்குத் ேதைவ ஒ ங்கி
ைணந்த தைலைமத் வம்.
• எரின் ஓ ேல – சமஷ்டி பழைமவாத
கட்சியின் தைலவர்.
ஏைனய அைனத் கேனடியர்க
ைள ம் ேபான் இந்தக் கு ம்ப ம்
அேத பா காப்பிற்கும், அச்சமின்றி
சுதந்திரமாக இ ப்பதற்கும் சுதந்திரமாக
வழிபா களில் ஈ ப வதற்கும் உரித்
ைடயதாகும். அ அைனத் கேனடியர்
க க்கும் யதார்த்த ர்வமாக இ ப்பைத
உ தி ெசய்வதற்கு நாம் அர்ப்பணிப்
டன் இ க்க ேவண் ம்.
• ஜக்மீட் சிங் சமஷ்டி என்.டி.பி கட்
சியின் தைலவர்.

ஸ்லிம் ச கத்தின் மனதில் அச்
சத்ைத ஏற்ப த் ம் ேநாக்கிேலேய
இந்தப் பயங்கரவாதச் ெசயல் ேமற்
ெகாள்ளப்பட் ள்ள . எனேவ ஹிஜாப்
அணிந் ள்ள என் சேகாதரிக க்கும்,
ெதாப்பி அணிந் ள்ள என் சேகாதரர்க
க்கும் நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம்
வ என்னெவன்றால், அச்சத்திற்குள்
ளாகாதீர்கள் என்ப தான். நாம் நாமாக
இ ப்பதில் ெப ைமயைடவதற்கா
கேவ ேடர்பைனேயா அல்ல ஹிஜா
ைபேயா அணிகின்ேறாம்.
• அனடனாமி ேகால் சமஷ்டி பசுைமக்
கட்சியின் தைலவர்.
எங்ெகல்லாம் ேவதைன இ க்கி
றேதா, அவற்ைற எம ெசயற்பா
களால் சீர் ெசய்ேவாம். அவற்ைற
சீர்ெசய் ம் எம ெசயற்பா என்ப ,
அவர்கள் யாராக
இ க்கிறார்
கேளா அந்த
நிைலயிேலேய
தம அைட
யாளங்க டன்
அச்சேமா கவ
ைலேயா இன்றி
வீட்ைடவிட்
ெவளியில்
ெசல்வதற்கு
பா காப் ள்
ள என்பைத
உ திப்ப த்
வதாகும். எங்
ெகல்லாம் பிள
கள் உள்ளேதா
அங்ெகல்லாம்
ஒற் ைமயிைன உ திப்ப த் ேவாம்.
இன்ைறய நாள் டி
ம் இத்
த ணத்தில் நாம் எம்ைமவிட் பிரிந்
ள்ள இவர்க க்காக நாம் நிைனவில்
ெகாள்ளேவண்டிய என்னெவன்றால்
'ெவ ப் ணர் ஒ ேபா ம்
ெவற்றிெபறா ' என்பதாகும்
கனடா
வதி
ள்ள மாகாணங்
களில் இஸ்லாமிய ெவ ப் ணர் த்
தாக்குதல்கள் ெதாடர்பான கவைலகள்
அதிகரித் வ வேதா இனவாதம்,
ெவ ப் ணர் வன் ைறகள் மற் ம்
தீவிர வல சாரிகளின் ெசயற்பா கைள
கட் ப்ப த்த அதிகாரிகள் நடவடிக்ைக
எ க்க ேவண் ம் என்ற பரவலான
ேகாரிக்ைககள் ன்ைவக்கப்ப ம்
நிைலயில் இத் தாக்குதல் இடம்ெபற்
ள்ள .
2019ஆம் ஆண்
ஸ்லிம்கைள
இலக்கு ைவத் 181 இஸ்லாமிய
ெவ ப் ணர் த் தாக்குதல்கள் இடம்
ெபற் ள்ளதாக ம் அதற்கு ந்ைதய
ஆண்டில் இடம்ெபற்ற 166 தாக்குதல்க
ேளா பார்க்ைகயில் 'மிகச் சிறிய அதி
கரிப் ' காணப்ப வதாக ம் கேனடிய
ள்ளிவிபரங்கள் குறிப்பி கின்றன.



ச தியில் வா ம்
60 ஆயிரம் ேப க்கு
மாத்திரேம வாய்ப்
அைனவ ம் த ப் சி
ஏற்றியி க்க ேவண் ம்
ஆண் ைணயின்றி
ெபண்கள் யாத்திைர
ேமற்ெகாள்ள அ மதி
ன் வைகயான
கட்டண ெபாதிகள்
அறி கம்
ெதரிவாகி 3 மணி
ேநரத் க்குள்
கட்டணத்ைத ெச த்த
ேவண் ம்
ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்
ச தி அேரபியா ஹஜ் மற் ம் உம்ரா
அைமச்சு இவ்வ ட ஹஜ் கடைமக்காக
விண்ணப்பங்கள் ேகாரி ள்ள நிைலயில்
தல் 24 மணித்தியாலங்களில் 4 இலட்
சத் 50 ஆயிரம் விண்ணப்பங்கள் கிைடக்
கப்ெபற் ள்ளன. இத்தகவைல ச தி
அேரபிய ஹஜ் மற் ம் உம்ரா அைமச்சு
ெவளியிட் ள்ள . இந்த கிைடக்கப்ெபற்

ள்ள விண்ணப்பங்களில் 60 வீதமானைவ
ஆண்களின ம் எஞ்சிய 40 வீத விண்ணப்
பங்கள் ெபண்களிடமி ந் ம் கிைடக்கப்
ெபற் ள்ளைவ என ம் அறிவிக்கப்பட் ள்
ள .
எனி ம் இவ்வ டம் 60 ஆயிரம் யாத்
திரிகர்கைளேய ச தி அரசாங்கம் அ ம
திக்க ள்ள . அவர்கள் ச தி நாட்டவ ம்
ச தியில் வா ம் ஏைனய நாட்டவர்க
மாவர்.
னித பிரேதசத்தி ள் ஹஜ் யாத்திரி
கர்கள் தற் கட்டத்தில் தங்குவதற்காக
நி வனங்க க்கு கூடாரங்கள் ஒ க்கப்
பட் வ கின்றன. இந்த நடவடிக்ைக
இவ்வார இ திவைர ெதாட ம் என ம்
ச தி ஹஜ் உம்ரா அைமச்சு ெதரிவித்
ள்ள . இந்த ஏற்பா கள் ெகாவிட் 19
ெதாற்றிலி ந் ம் யாத்திரிகர்கைளப் பா
காப்பதற்காக உரிய சுகாதார வழிகாட்டல்
க டன் அவர்க க்கு தரமான ேசைவகள்
வழங்கும் வைகயில் ன்ென க்கப்பட்
வ கின்றன.
ஹஜ் விண்ணப்பங்கள் ச தியில்
வாழ்ந் வ ம் எந்த நாட்டினரிடமி ந் ம்
பாகுபாடற்ற வைகயில் ஏற் க் ெகாள்ளப்
ப கின்றன என ச தி அேரபிய ஹஜ்,
உம்ரா பிரதியைமச்சர் அப் ல் பத்தாஹ்
மஸ்ஹட் ெதரிவித் ள்ளார். விண்ணப்பித்
ள்ளவர்களில் கடந்த 5 வ டங்க க்குள்
ஹஜ் யாத்திைர ேமற்ெகாள்ளாதவர்க க்கு
ன் ரிைம வழங்கப்பட ள்ளதாக ம்
அவர் கூறினார்.
இேதேவைள 2021ஆம் ஆண்டில் ஹஜ்
கடைமைய ேமற்ெகாள்வதற்குத் திட்டமிட்
ள்ள ச தி அேரபியாவில் வா ம், உள்
நாட் ெவளிநாட் பிரைஜகள் தங்கைள
ஹஜ் மற் ம் உம்ரா யாத்திைரக்கு கணினி

லம் பதி ெசய் ெகாள்வதற்கு உரிய
ெதளி கைள ச தி அேரபிய ஹஜ் உம்ரா
அைமச்சு ெவளியிட் ள்ள .
ெபண் யாத்திரிகர்கள் ன்னைரப்
ேபாலல்லா ஆண் ைணயின்றி
(மஹ்ரம்) ஹஜ் மற் ம் உம்ரா யாத்திைர
ேமற்ெகாள்வதற்கு இவ்வ டம் அ மதி
வழங்கப்பட் ள்ள . அவர்கள் ஏைனய
ெபண்க டன் இைணந் யாத்திைர
ேமற்ெகாள்ள டி ம்.
‘ஹஜ் யாத்திைர ேமற்ெகாள்ள வி ம் ம்
ெபண்கள் தங்கைள தனியாக பதி ெசய்
ெகாள்ள டி ம் என ச தி ஹஜ் உம்ரா
அைமச்சு ெதரிவித் ள்ள . அைமச்சு
ன் வைகயான ஹஜ் ெபாதிகைள
(Package) அறிவித் ள்ள . தலாவ
ெபக்ேகஜ் கூடாரங்களில் தங்கியி க்கும்
வி ம்ேதாம்பலாகும். இந்தப் ெபக்ேக
ஜ−க்குரிய கட்டணம் 12,113 ச தி ரியால்
களாகும். கூடாரங்களில் வித்தியாசமான
வசதிகைளக் ெகாண்ட இரண்டாவ
ெபக்ேகஜ் ஆகும். இதற்குரிய கட்டணம்
14,381 ச தி ரியால்களாகும். ன்றாவ
ெபக்ேகஜ் உயர்ந்த ேகா ர கட்டிடங்களில்
யாத்திரிகர்கள் தங்குவதாகும். அதற்குரிய
கட்டணம் 16,560 ச தி ரியால்களாகும்.
ஹஜ் யாத்திைரக்காக தங்கைளப் பதி
ெசய் ெகாள்வதற்காக அவர்கள் பின்
வ ம் தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய்தி க்க
ேவண் ம்.
• வயெதல்ைல 18 – 65க்கு இைடப்பட்ட
தாக இ க்க ேவண் ம்.
• ேதகாேராக்கியம் – ேநாய்க்கு எதிரான
தலாவ த ப் சிைய ஏற்றிக் ெகாண்
டவராக, த ப் சி லம் குணமைடந்த
வராக இ க்க ேவண் ம்.
• நீடித்த, நாட்பட்ட ேநாய்க க்குட்பட்ட

வர்களாக இ க்கக் கூடா .
• கடந்த ஐந் வ டங்க க்குள் ஹஜ்
கடைமைய நிைறேவற்றாத ச தி நாட்ட
வர்களாக, அல்ல ச தி அேரபியாவில்
வா ம் ஏைனய நாட்டவர்களாக இ க்க
ேவண் ம். இவ்வாறானவர்க க்ேக
ஹஜ் யாத்திைரக்காக தங்கைளப் பதி
ெசய் ெகாள்ள டி ம்.
பதி கள் ஜூன் 13 தல் ஜூன் 23 வைர
http://localhaj.haj.gov.sa ஊடாக ேமற்ெகாள்
ளப்பட ேவண் ம்.
ஜூன் 25ஆம் திகதியிலி ந் ஹஜ்
பதி கள் வைகப்ப த்தப்பட் நிைற
ெசய்யப்ப ம்.
ெதரி ெசய்யப்பட்ட பதி க க்கு உரி
யவர்கள் தாம் ெதரி ெசய்த ெபக்ேகஜ−க்
கான கட்டணத்ைத, ெதரி ெசய்யப்பட்
3 மணி ேநரத் க்குள் ெச த்த ேவண் ம்.
இல்ைலேயல் பதி இரத் ச் ெசய்யப்
ப ம்.
ெதரி கள் யாத்திரிகரின் ேதகாேராக்கியம்
மற் ம் வழைமயான சுகாதார தரங்க க்கு
அைமய இடம்ெப ம். குறிப்பிட்ட வய
க்குட்பட்டவர்களின், விண்ணப்பங்களில்

ன் ஹஜ் யாத்திைர ேமற்ெகாள்ளாத
விண்ணப்பதாரிக க்கு ன் ரிைம வழங்
கப்ப ம் என ம் ச தி அேரபிய ஹஜ் ,
உம்ரா அைமச்சு ெதரிவித் ள்ள .
இவ்வ டம் 60 ஆயிரம் ேப க்கு ஹஜ்
கடைமக்காக அ மதி வழங்குவதாக
அைமச்சு ெதரிவித்தி ந்த . அவர்கள்
ச தி நாட்டவர்க ம், ச தி அேரபி
யாவில் வா ம் ெவளிநாட்டவர்க ம்
எனக் குறிப்பிட்டி ந்த .
ச தி அேரபியா ன்னைரப் ேபான்
ஹரம் ஷரீப் பள்ளிவாசல் மற் ம் நபிகள்
நாயகத்தின் மதீனா பள்ளிவாசல்களில்
தங்கள் ஹஜ் மற் ம் உம்ரா கடைமைய
நிைறேவற் ம் வைகயிேலேய இந்தத்
தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள ’
என ம் ச தி ஹஜ் உம்ரா அைமச்சு
ெதரிவித் ள்ள .
உலகின் மிகப் ெபரிய ஸ்லிம்
நாடான இந்ேதாேனசியா மற் ம் இந்தியா
உள்ளிட்ட நா கள் இவ்வ ட ஹஜ்
யாத்திைரக்கான விண்ணப்பங்கைள
இரத் ச் ெசய் ள்ளதாக கடந்த வாரம்
அறிவித் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .
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நவரசம் என்ற கவிைதத் ெதாகுப்
த்தகத்ைத எ தியைமக்காக ைக
ெசய்யப்பட் ள்ள அஹ்னாப் ஜஸீம்
எ ம் இளம் கவிஞர், பயங்கரவாத
த ப் மற் ம் லனாய் ப் பிரிவில்
நீண்டகாலம் த த் ைவக்கப்பட்
டி ந்த நிைலயில், இரகசியமாக
ெகா ம் நீதிவான் நீதிமன்றில்
ஆஜர் ெசய்யப்பட் விளக்கமறி
யலில் ைவக்கப்பட் ள்ளார். வார
இ தி நாட்களில் மிக இரகசியமாக
இந்த விடயம் இடம்ெபற் ள்ள .
கடந்த 11ஆம் திகதி ெவள்ளி
யன் , அஹ்னாப் ஜஸீம், தங்காைல
த ப் நிைலயத்திலி ந் ெகா ம்
க்கு அைழத் வரப்பட் , ம
நாள் சனிக்கிழைம ெகா ம் 8
ஆம் இலக்க நீதிவான் நீதிமன்றில்,
1979 ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் இலக்க
பயங்கரவாத தைட சட்டத்தின்
7 (2) ஆம் அத்தியாயம் பிரகாரம்
ன்னிைலப்ப த்தப்பட் ள்ளார்.
இதைனய த் அவர் எதிர்வ ம் 22
ஆம் திகதிவைர விளக்கமறியலில்
ைவக்கப்பட் ள்ளார்.
இதன்ேபா அவ க்கு சட்ட
உதவிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள
எந்த வாய்ப் ம் வழங்கப்பட்டி
க்கவில்ைல.
அத் டன் அஹ்னாப் ஜஸீைம
நீதிமன்றில் ஆஜர் ெசய்வதாக பயங்
கரவாத த ப் மற் ம் லனாய் ப்
பிரி அவர சட்டத்தரணிக்ேகா
அல்ல கு ம்பத்தா க்ேகா கூட
அறிவிக்கவில்ைல என ம், ஜனநா
யகத் க்கு மிக விேராதமாக இரக
சியமான ைறயில் பயங்கரவாத
த ப் மற் ம் லனாய் ப் பிரி
வினர் இதைன ன்ென த் ள்ளதா
க ம், அஹ்னாப் ஜஸீமின் சட்டத்த
ரணி சஞ்சய ெதரிவித்தார்.
அஹ்னாப் ஜஸீமின் கு ம்பத்தார்
கடந்த சனிக்கிழைம அவ டன்
ேபசுவதற்காக பயங்கரவாத த ப்
மற் ம் லனாய் ப் பிரிவின க்கு
ெதாைலேபசியில் அைழத் ள்ள
ேபா ம், அப்ேபா கூட ஒவ்ெவா
ேநரத்ைத கூறி பிறகு அைழக்குமா
ெதரிவித் ள்ள டன், நீதிமன்றில்
ஆஜர் ெசய்யப்ப வைத அவர்கள்
மைறத் ள்ளதாக அவர் சுட்டிக்
காட்டினார்.
இந்நிைலயில் எதிர்வ ம் 22 ஆம்
திகதி மன்றில் விேஷட வாதங்கைள
ன்ைவக்க எதிர்பார்ப்பதாக ம்
அவர் குறிப்பிட்டார்.







ஏற்கனேவ அஹ்னாப் ஜஸீமின்
ைக ம் த ப் க் காவ ம் சட்ட
விேராதமான எனக் கூறி உயர் நீதி
மன்றில் எஸ்.சி.எப்.ஆர். 114/ 2021
எ ம் இலக்கத்தின் கீழ் அடிப்பைட
உரிைம மீறல் ம
ம் தாக்கல்
ெசய்யப்பட் ள்ள பின்னணியி ம்,
சர்வேதசத்தின் கரிசைன இவ்விவ
காரத்தில் குவிந் ள்ள பின்னணியி
ேம மிக இரகசியமாக அஹ்னாப்
ஜஸீம் மன்றில் ஆஜர் ெசய்யப்பட்
விளக்கமறியலில் ைவக்கப்பட்
ள்ளார்.
26 வயதான கவிஞர் அஹ்னாப்,
கவிஞராக ம் ஆசிரியராக ம்
ெசயற்பட் வந்த டன் அவர்,
ேப வைள ஜாமியா நளீமியா கலா
பீடத்தில் தன கல்விைய நிைற
ெசய்தவராவார்.
இந் நிைலயில் கடந்த 2020 ேம
16 ஆம் திகதி இர 8 மணியளவில்,
சிலாவத் ைற, பண்டாரெவளியில்
அைமந் ள்ள அவர வீட்டில்
ைவத் சி.ரி.ஐ.டி. வ னியா கிைள
ெபா ப்பதிகாரி ெபாலிஸ் பரிேசா
தகர் ேக.ேக.ேஜ. அ ரசாந்தவினால்
அஹ்னாப் ஜஸீம் ைக ெசய்யப்பட்
டி ந்தார்.
இதன்ேபா அவர வீட்டிலி
ந் 50 இற்கும் அதிகமான நவரசம்
கவிைத ெதாகுப்
த்தகங்க ம்
ேம ம் சில த்தகங்க ம் ெபாலி
ஸாரால் ைகப்பற்றப்பட்டி ந்தன.
தலில் ேகாட்ைட நீதிமன்றில்
உள்ள பீ 13101/19 வழக்கு
ெதாடர்பில் அஹ்னாப் ைக ெசய்
யப்பட்டதாக கூறப்பட்டா ம்,
கடந்த மார்ச் 3 ஆம் திகதி பிரதி
ெசாலிசிட்டர் ெஜனரால் திலீப
பீரிஸ் ேகாட்ைட நீதிமன்றின் குறித்த

வழக்கில் அஹ்னாப் சந்ேதகநப
ரில்ைல என நீதிமன்றில் அறிவித்தி
ந்தார்.
எனி ம் அவ க்கு எதிராக
க்
கைட நீதிவான் நீதிமன்றில் உள்ள
வழக்ெகான் ெதாடர்பில் பயங்
கரவாத லனாய் ப் பிரிவினர்
விசாரைண ெசய்வதாக பிரசாந்த
ரத்னாயக்க எ ம் ரி.ஐ.டி.யின் உப
ெபாலிஸ் பரிேசாதகர் ஊடாக அறி
விக்கப்பட்டி ந்த .
இவ்வாறான நிைலயில் நீண்
டகாலமாக த த் ைவக்கப்
பட் ள்ள கவிஞர் அஹ்னாப்,
த ப் க் காவலில் ெப ம்பாலான
ேநரங்களில் ைக விலங்கிட்ேட
ைவக்கப்பட் ள்ளதாக ம், நித்
திைரக்கு ெசல் ம் ேநரம் கூட
அவ்வாறான நிைலயிேலேய அவர்
ைவக்கப்பட் ள்ளதாக ம் உயர்
நீதிமன்றில் தாக்கல் ெசய்யப்பட்
டி ந்த அடிப்பைட உரிைம மீறல்
ம வில் கூறப்பட் ள்ள . அத்
டன் ைக ெசய்யப்ப ம் ேபா
கூறப்பட்ட காரணத்ைத விட,
தற்ேபா , ேப வைள ஜாமியா
நளீமியா கலாபீடத்தில் அடிப்பைட
வாதம் ேபாதைன ெசய்யப்பட்டதாக
ஒப் தல் வாக்கு லம் ஒன்றிைன
வழங்குமா பயங்கரவாத ல
னாய் ப் பிரிவினர் அஹ்னாைப சித்
திரவைத ெசய்வதாக ம் ம வில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . த ப் க்
காவலில் உள்ள அஹ்னாைப அங்கு
எலி கடித் ள்ளதாக ம் அவ க்கு
ைறயான சிகிச்ைசகள் கூட அளிக்
கப்படவில்ைல என அம்ம வில்
ேம ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .
இவ்வாறான பின்னணியி
ேலேய த ப் க் காவலில் இ ந்த
அஹ்னாப் மிக இரகசியமாக நீதி
மன்றில் ஆஜர் ெசய்யப்பட் விளக்
கமறியலில் ைவக்கப்பட் ள்ளார்.
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ைக மற் ம் த த் ைவப் க்கு
எதிராக உயர் நீதிமன்றில் அசாத் சாலி
சார்பில், தன்ைனேய ம தாரராக
ெபயரிட் , சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி
ெகளரி சங்கரி தவராசா தாக்கல் ெசய்
ள்ள எஸ்.சி.எப்.ஆர். 97/2021 எ ம்
அடிப்பைட உரிைம மீறல் ம
மீதான பரிசீலைனகளில் அ த்த
இ வாரங்களில் ஒ
டி க்கு
வரக் கூடியதாக இ க்கும் என உயர்
நீதிமன் க்கு அறிவிக்கப்பட்ட .
அதன்படி, குறித்த ம ைவ அவசர
அவசியம் க திய ம வாக க தி
எதிர்வ ம் 28 ஆம் திகதி மீள பரிசீ
லைனக்கு எ க்க உயர் நீதிமன்றம்
தீர்மானித் ள்ள .
இ குறித்த ம கடந்த திங்க
ளன் உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்
எல்.டி.பி. ெதஹிெதனிய, காமினி
அமரேசகர மற் ம் ஷிரான் குணரத்ன
ஆகிேயார் ன்னிைலயில் பரிசீலிக்
கப்பட்ட .
ம மீதான பரிசீலைனகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேபா , சட்ட மா
அதிபர் சார்பில் ஆஜராகும் பிரதி
ெசாலிசிட்டர் ெஜனரால் திலீப
பீரிஸ், அசாத் சாலி ஊடக சந்திப்
ெபான்றில் கூறிய க த் க்கள் குறித்த
விசாரைண நிைறவைடந் ள்ளதாக
குறிப்பிட்டார்.
'அந்த விசாரைணகள் நிைறவ
ைடந் ள்ளன. அ குறித்த விசா
ரைண அறிக்ைக சட்ட மா அதிப
க்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள .
விசாரைண ேகாைவைய ஆராய்ந்த
பின்னர் குற்றப் பத்திரிைக தாக்கல்
ெசய்வதா இல்ைலயா, அ த்த
கட்டம் என்ன என்ப ெதாடர்பில் தீர்
மானிக்க டி ம். அ த் வ ம் ஒ
வாரத் க்குள் அ சாத்தியமாகும்.'
என பிரதி ெசாலிசிட்டர் ெஜனரால்
திலீப பீரிஸ் குறிப்பிட்டார்.
இதன்ேபா நீதியரசர் எல்.டி.பி.
ெதஹிெதனிய, மாவனல்ைல த்தர்

சிைல தகர்ப் விவகாரத்திலான விசா
ரைணகள் ெதாடர்பில் பிரதி ெசாலி
சிட்டர் ெஜனரால் திலீப பீரிஸிடம்
ேகள்வி எ ப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர் அவ்
விசாரைணகள், இ திக் கட்டத்தில்
இ ப்பதாக ம் ெப ம்பா ம் ஓரி
வாரங்களில் அதைன நிைற க்கு
ெகாண் வர டி ம் என நம் வதா
க ம் குறிப்பிட்டார்.
இதன்ேபா அசாத் சாலி சார்பில்,
சிேரஷ்ட் சட்டத்தரணி ெகளரி சங்
கரி தவராசாவின் ஆேலாசைனக்கு
அைமய, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி
பாயிஸ் ஸ்தபா, சிேரஷ்ட சட்டத்த
ரணி என்.எம். சஹீட் சட்டத்தரணிக
ளான தர்மஜா தர்மராஜா, சந்ரேகஷ்
பி ந்தா உள்ளிட்டவர்கள் ஆஜராகி
யி ந்தனர். இந் நிைலயில் ஜனாதி
பதி சட்டத்தரணி பாயிஸ் ஸ்தபா
மன்றில் வாதங்கைள ன்ைவத் ,
இவ்வி குற்றச் சாட் க்கள் ெதாடர்
பி ம் ம தாரரான அசாத் சாலிக்கு
எந்த ெதாடர் க ம் இல்ைல என
குறிப்பிட்டார். அத் டன் ஊடகங்க
க்கு அளித்த சர்ச்ைசக்குரிய என
கூறப்ப ம் க த்தில், எந்த குேராத
மனப்பான்ைமைய ம் ண் ம் விட
யங்க ம், மக்கைள தவறாக வழி
நடாத் ம் விடயங்க ம் இல்ைல
என ம், குறித்த க த்திைன ெவளி
ப்ப த் ம் ேபா அவர ேநாக்கம்
பிரச்சிைனகைள ஏற்ப த் வ
அல்ல என்பைத ம் மன் க்கு நி
பிக்க தான் தயாராக இ ப்பதாக ம்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி பாயிஸ்







ஸ்தபா மன்றில் குறிப்பிட்டார்.
அத் டன் மாவனல்ைல சம்பவத்
ட ம் அசாத் சாலிக்கு எந்த ெதாடர்
க ம் இல்ைல என ம் அவசியம்
எனில் இைவ ெதாடர்பில் எ த்
லம் சமர்ப்பணங்கைள ன் ைவக்
க ம் தயார் என ஜனாதிபதி சட்டத்த
ரணி பாயிஸ் ஸ்தபா குறிப்பிட்டார்.
இதைனய த் குறித்த ம
ெதாடர்பில் ன் ைவக்கப்பட்ட
விடயங்கைள ஆராய்ந்த நீதியரசர்கள்
குழாம், எதிர்வ ம் 28 ஆம் திகதி
வைர வழக்ைக ஒத்தி ைவத்த .
அன்ைறய தினம் அவ்வழக்ைக பரிசீ
லைனக்கு எ க்க, அவசர அவசியம்
க திய ம வாக இம்ம ைவ நீதி
மன்றம் ெபயரிட்ட .
தீவிரவாத பயங்கரவாத சந்ேதக
நபர்க டன் ெதாடர் ைவத்தி
ந்தைம, தீவிரவாத பயங்கரவாத
நடவடிக்ைகக க்கு உதவியளித்
தைம மற் ம் உடந்ைதயாகவி ந்
தைம, வன் ைற அல்ல மத,
இன அல்ல ச க ரீதியான விேரா
தத்ைத ண் ம் வைகயில் அல்ல
ேவ பட்ட ச கங்கள் அல்ல
இனங்கள் மத கு க்க க்கிைடயில்
பைகைமைய ண் ம் விதத்தில்
வார்த்ைதகைள பயன்ப த்தியைமக்
காக ம் மற் ம் 21.04.2019 அன்
நைடெபற்ற உயிர்த்த ஞாயி தாக்
குத டன் இந்த சந்ேதக நப க்கு
உள்ள ெதாடர்பிைன உ திப்ப த்
வதற்கான ேமலதிக விசாரைணகைள
ன்ென க்க ம் அவைர த த்
ைவத் விசாரிக்க அ மதிப்பதாக
அசாத் சாலி ைக ெசய்யப்பட்டைத
ெதாடர்ந் அவைர த த் ைவக்க
ஜனாதிபதி ைகெய த்திட் ள்ள
த ப் க் காவல் உத்தர அ ம
தியில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அதன்
படி 90 நாட்க க்கு அவைர த த்
ைவக்க அ மதிப்பதாக ஜனாதிபதி
குறித்த அ மதியில் குறிப்பிட்
ள்ளார்.

Friday 18, June 2021
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உயிர்த்தஞாயி தின ெதாடர் தற்ெகாைல
தாக்குதல்கள் குறித்த விசாரைணக க்காக
ைக ெசய்யப்பட் சி.ஐ.டி.யில் த த் ைவக்
கப்பட்டி ந்த பின்னர் தற்ேபா விளக்கமறி
யலில் ைவக்கப்பட் ள்ள சிேரஷ்ட சட்டத்த
ரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ் க்கு எதிராக
சாட்சியம் வழங்குமா சி.ஐ.டி. எ ம் குற்றப்
லனாய் த் திைணக்களம் பலைர வற் த்தி
வ வதாக சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி சமிந்த அத்
ேகாரள த்தளம் ேமல் நீதிமன் க்கு அறி
வித்தார்.
ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ் உள்ளிட்ட இ
வ க்கு எதிராக தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள
வழக்குடன் ெதாடர்பில்லாத, எனி ம் அவ்வ
ழக்கின் சாட்சியாளர்களாகக் கூடிய வாய்ப் ள்ள
இ வைர, சி.ஐ.டி.யினர் கடந்த இரண்
ன்
மாதங்களாக ைக ெசய் த த் ைவத்
ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ் க்கு எதிராக சாட்

ைக ெசய்யப்பட் சி.ஐ.டி.யினரால் அச்சு த்
தப்பட் ள்ளனர். அ குறித் உயர் நீதிமன்
றி ம் ம தாக்கல் ெசய் ள்ேளாம்.
இவ்வாறான ஒ பின்னணியிேலேய, நீண்ட
காலம் த த் ைவக்கப்பட் ள்ள ஒ வ க்கு
எதிராக வழக்கு விசாரைணகைள உடன் ஆரம்
பிக்க ம் அவைர மன் க்கு அைழத் குற்றப்
பத்திரிைகைய ைகயளிக்க ம் ேகா கின்ேறன்.'
என சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி சமிந்த அத் ேகா
ரள நீதிமன்றில் ெதரிவித்தார்.
எனி ம் இதன்ேபா சிேரஷ்ட அரச சட்ட
வாதி ஒ வ க்கு பதிலாக மன்றில் ஆஜராகிய
அரச சட்டவாதி தம்மிக உடவத்த,
'நாட்டில் நில ம் சூழலில் எந்த பிரதிவா
தி ம் எந்த நீதிமன்றங்க க்கும் அைழக்கப்
படாத பின்னணியில், இவ்வழக்கின் பிரதிவா
திக்கு விேஷட ைறைம சாத்தியமற்ற என
வாதிட்டார். சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாள
ரினால் ெவளியிடப்பட் ள்ள வழிகாட்டல்க
க்கு அைமயேவ நீதிமன்றங்க க்கு பிரதி
வாதிகள் அைழக்கப்ப வதில்ைல என ம்,
எனேவ இ சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாள
ரினால் தீர்மானிக்கப்பட ேவண்டிய விடயம்
என அவர் குறிப்பிட்டார்.
எனி ம் இதற்கு பதிலளித்த சிேரஷ்ட சட்
டத்தரணி சமிந்த அத் ேகாரள, 'இவ்வழக்கில்
எந்த விேஷட நடவடிக்ைகக ம் இடம்ெபற
வில்ைல. சாதாரண வழக்கு விசாரைண ைற
ைமயின் கீேழேய நடக்கிற .
குற்றவியல் சட்டக் ேகாைவைய மீறி இங்கு
எந்த வழக்கு விசாரைணக ம் நடாத்த டி
யா . தற்ேபா ேமன் ைறயீட் நீதிமன்றங்
களில் கூட ஸ்ைகப் ெதாழில் ட்பம் ஊடாக
ேமன் ைறயீட் வழக்குகள் விசாரிக்கப்ப
கின்றன.
நாட்டில் நில ம் நிைலைமைய ைமயப்ப
த்தி, ஒ வரின் சுதந்திரத்ைத கட் ப்ப த்தி
ைவக்கும் அதிகாரம் சுகாதார ேசைவகள் பணிப்



சியம் வழங்குமா வற் த்தி ள்ளதாக அவர்
குறிப்பிட்டார். இ ெதாடர்பில் அவ்வி வ ம்
உயர் நீதிமன்றில் அடிப்பைட உரிைம மீறல்
ம விைன இ குறித் தாக்கல் ெசய் ள்ளதா
க ம் சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி சமிந்த அத் ேகா
ரள குறிப்பிட்டார்.
சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ்
ல்லாஹ் உள்ளிட்ட இ வ க்கு எதிராக
சதி ெசய்தைம, ச கங்களிைடேய ெவ ப்
ணர்ைவ ண்டிய குற்றச்சாட் க்களின் கீழ்
த்தளம் ேமல் நீதிமன்றில் தாக்கல் ெசய்யப்பட்
ள்ள குற்றப் பகிர் ப் பத்திரம் மீதான வழக்கு
விசாரைண கடந்த ெவள்ளிக்கிழைம தல்
தடைவயாக விசாரைணக்கு வந்த .
சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ்வின்
சட்டத்தரணிகள் தாக்கல் ெசய்த நகர்த்தல்
பத்திரத் க்கு அைமயேவ குறித்த வழக்கு விசா
ரைணக்கு வந்த .
இவ்வழக்ைக விசாரிக்கெவன விேஷடமாக
நியமிக்கப்பட் ள்ள சிலாபம் ேமல் நீதிமன்றின்
நீதிபதி குமாரி அேபரத்ன, த்தளம் ேமல் நீதி
மன் க்கு வ ைக தந்த நிைலயில், அவர் ன்
னிைலயிேலேய இவ்வழக்கு விசாரைணக்கு
வந்த .
சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ்
ல்லாஹ், த்தளம் அல் சுைஹரியா மத்ரஸா
பாடசாைலயின் அதிபர் ெமளலவி சலீம் கான்
ெமாஹம்மட் சகீல் ஆகிேயாேர இவ்வழக்கின்
பிரதிவாதிகளாக ெபயரிடப்பட் ள்ளனர்.
அவர்க க்கு எதிராக 1979 ஆம் ஆண்டின்
48 ஆம் இலக்க பயங்கரவாத தைட சட்டத்தின்
கீ ம், 2007 ஆம் ஆண்டின் 57 ஆம் இலக்க
சிவில், அரசியல் உரிைமக க்கான சர்வேதச
இணக்கப்பாட் சட்டத்தின் கீ ம் 5 குற்
றச்சாட் க்கைள உள்ளடக்கி இந்த குற்றப்
பகிர் ப் பத்திரத்ைத சட்ட மா அதிபர் தாக்கல்
ெசய் ள்ளதாக ம், குற்றச்சாட் க்கைள உ தி
ெசய்ய 75 சாட்சியாளர்களின் பட்டியைல ம் 17
ஆவணங்கைள ம் சட்ட மா அதிபர் இைணத்
ள்ளார்.
இந் நிைலயில், கடந்த ஒ வ டத் க்கு
ேமலாக சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ்,
சி.ஐ.டி. மற் ம் சிைறச்சாைல அதிகாரிகளின்
ெபா ப்பில் த த் ைவக்கப்பட் ள்ள
நிைலயில், அவைர உடனடியாக நீதிமன்றில்
ஆஜர் ெசய் , அவ க்கு எதிரான குற்றப் பத்
திரிைகைய ைகயளித் வழக்ைக விசாரிக்க
நகர்த்தல் பத்திரம் ஊடாக, ஹிஜாஸின் சட்டத்த
ரணிகள் ேகாரியி ந்தனர்.
இந் நிைலயில் வழக்கு விசாரைணக்கு
வந்த ேபா , சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ்
ஹிஸ் ல்லாஹ் உள்ளிட்ட இ பிரதிவாதிகள்
சார்பி ம், சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி சமிந்த அத்
ேகாரள தைலைமயில் சிேரஷ்ட சட்டத்தரணிக
ளான ஹபீல் பாரிஸ், வன் ேபாப்பேக, நிேரான்
அங்கிெடல் உள்ளிட்ட சட்டத்தரணிகள் ஆஜ
ராகினர்.
சட்ட மா அதிபர் சார்பில் அரச சட்டவாதி தம்
மிக உடவத்த ஆஜரானார்.
இதன்ேபா மன்றில் வாதங்கைள ன்
ைவத்த சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி சமிந்த அத்
ேகாரள,
விளக்கமறியலில் ைவக்கப்பட் ள்ள
சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ்
ல்லாஹ் உள்ளிட்ட இ வர் ெதாடர்பிலான
வழக்கிைன, பயங்கரவாத தைட சட்டத்தின்
கீழ் தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள வழக்குகள்
எ ம் ரீதியில் ன் ரிைம அளித் உட
னடியாக விசாரைணக்கு எ க்க ேவண் ம்
என ேகாரினார். அதன்படி அவைர மன் க்கு
அைழத் குற்றப் பத்திரிைகைய ைகயளிக்க
நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என அவர் சுட்
டிக்காட்டினார்.
'தற்ேபா ம் விளக்கமறியலில் உள்ள பிரதிவா
திக க்கு குறிப்பாக வழக்கின் தல் பிரதி
வாதிக்கு (ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ்) எதிராக
சாட்சியமளிக்குமா , இவ்வழக்குடன் ெதாடர்
படாத எனி ம் எதிர்காலத்தில் இவ்வழக்கின்
சாட்சியாளர்களாக மாற வாய்ப் ள்ள நபர்கள்

த்தளம் ேமல் நீதிமன்றில்
சட்டத்தரணி அத் ேகாரள
சுட்டிக்காட் ; மன்றில் ஆஜர்
ெசய் மா ேகாரிக்ைக; சுகாதார
ேசைவகள் பணிப்பாள க்கும்,
நீர் ெகா ம் சிைறச்சாைல
அத்தியட்ச க்கும் விேஷட
உத்தர கள்
பாளரின் ைகயில் இல்ைல. சந்ேதக நபைர
மன் க்கு அைழத் குற்றப் பத்திரிைகைய
ைகயளிக்க நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.'
என வாதிட்டார்.
இ தரப் விடயங்கைள ம் ஆராய்ந்த நீதி
பதி குமாரி அேபரத்ன, தலில் நீதிபதியின்
அதிகாரம் சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாள
க்கு இல்ைல என்பைத ெதளி ப த்திய
நிைலயில், நாட்டில் நில ம் சூழலில் பிரதிவா
திைய நீதிமன் க்கு அைழக்க உரிய சுகாதார
பரிந் ைரகள் இ ப்பின் அவற்ைற மன் க்கு
அறிக்ைகயாக சமர்ப்பிக்க சுகாதார ேசைவகள்
பணிப்பாள க்கு உத்தரவிட்டார். அத் டன்
பிரதிவாதிகைள மன்றில் ஆஜர் ெசய்ய ள்ள
வாய்ப் க்கள் ெதாடர்பில் மன் க்கு விேஷட
அறிக்ைகைய சமர்ப்பிக்குமா நீர்ெகா ம்
சிைறச்சாைலயின் சிைறச்சாைல அத்தியட்ச
க்கும் நீதிபதி கட்டைள பிறப்பித் வழக்ைக
எதிர்வ ம் ஜூைல 2 ஆம் திகதிக்கு ஒத்தி
ைவத்தார்.
இதன்ேபா , சிலாபம், த்தளம் ேமல் நீதி
மன்றங்களில் ஸ்ைகப் ெதாழில் ட்பத் டன்
கூடிய வசதிகள் இல்ைல என்ப ம் ெவளிப்
பட்ட .
உயிர்த்த ஞாயி ெதாடர் தற்ெகாைல
குண் த் தாக்குதல்களில் ெதாடர் பட்ட
சினமன் கிராண்ட் ேஹாட்டலில் தாக்குதல்
நடாத்திய இன்சாப் அஹமட் எ ம் குண்
தாரி டன் ெதாடர் கைள ேபணியதாக கூறி,
பயங்கரவாத தைட சட்டத்தின் கீழ் 2020 ஏப்ரல்
14 ஆம் திகதி சி.ஐ.டி. யினரால் ஹிஜாஸ் ஹிஸ்
ல்லாஹ் ைக ெசய்யப்பட்டி ந்தார். அ
தல் த த் ைவக்கப்பட்டி ந்த அவைர,
தண்டைன சட்டக் ேகாைவயின் 102, 113
(ஆ) ஆகிய அத்தியாயங்களின் கீ ம், 1979
ஆம் ஆண்டின் 48 ஆம் இலக்க பயங்கரவாத
தைட சட்டத்தின் 2 (1) ( உ) பிரிவின் கீ ம்,
2007 ஆம் ஆண்டின் 57 ஆம் இலக்க சிவில்,
அரசியல் உரிைமக க்கான சர்வேதச இணக்
கப்பாட் சட்டத்தின் 3(1) ஆம் உ ப் ைரயின்
கீ ம் ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ் க்கு எதிராக
குற்றச்சாட் க்கள் சுமத் வதற்கான நம்பகர
மான தகவல்கள் விசாரைணயில் ெவளிப்பட்
ள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிேய, அக்குற்றச்சாட் க்
களின் கீழ் அவைர மன்றில் ஆஜர் ெசய்ய சட்ட
மா அதிபர் கடந்த ெபப்ரவரி 17இல் ஆேலா
சைன வழங்கினார்.
அதன்படி இக்குற்றச்சாட் க்கைள அடிப்ப
ைடயாகக் ெகாண் , ஹிஜாசிடம் வாக்கு லம்
ஒன்றிைன பதி ெசய் ெகாண் அதன்
பின்னர் அவைர குற்றவியல் சட்டக் ேகாைவ
நைட ைறக்கு அைமய நீதிமன்றில் ஆஜர்
ெசய் மா ெபாலிஸ் மா அதிப க்கு சட்ட மா
அதிபர் அறிவித்த நிைலயிேலேய தன் ைற
யாக கடந்த ெபப்ரவரி 18 ஆம் திகதி ஹிஜாஸ்
நீதிமன்றில் ஆஜர் ெசய்யப்பட் அன்
தல்
விளக்கமறியலில் ைவக்கப்பட் ள்ளார்.
இவ்வாறான நிைலயிேலேய சட்ட மா
அதிபர் கடந்த ெபப்ரவரி 17இல் வழங்கிய
ஆேலாசைனக்கு அைமய ஹிஜாஸ−க்கு உதவி
ஒத்தாைச வழங்கியதாக கூறி, அல் சுைஹரியா
மத்ரஸாவின் அதிபர் ெமாஹம்மட் சகீல் அன்
ைறய தினேம சி.ஐ.டி.யினரால் ைக ெசய்யப்
பட்டி ந்தார்.
அவ்வி வ க்கும் எதிராக தற்ேபா
த்தளம்
ேமல் நீதிமன்றில் குற்றப் பத்திரிைக தாக்கல்
ெசய்யப்பட் ள்ள .
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ெகாவிட் 19 ெதாற் ேநாயான உல
களாவிய ரீதியில் சுகாதாரத் ைறயிைன
மட் மல்லா ெபா ளாதாரம், கல்வி,
ஆன்மீகம், அரசியல், சர்வேதச ெதாடர்
கள், விைளயாட் என சகல ைறக
ைள ம் அதிரைவத் ள்ளெதனலாம்.
எல்லாத் ைறக ம் டங்கிப்ேபா ள்ள
இன்ைறய உலகில் மனிதேநயப்பணிகள்
மட் ம்
வீச்சுடன் நைடெபற் க்
ெகாண்டி ப்பதைன அவதானிக்க டி
கின்ற . மனிதேநயப் பணிக டாகேவ
இன்ைறய உலகம் இயங்கிக்ெகாண்டி க்
கின்ற என் ெசான்னா ம் பிைழயா
கா .
அந்தவைகயில் ெகாவிட் 199 ெதாற்றி
லி ந் மட் மல்லா அ ஏற்ப த்
தி ள்ள ெந க்கடிநிைலயிலி ந்
மீண் ெகாள்வதற்காக தனி
மனித ம், ச க ம், அரசும்,
கிராமிய, ேதசிய, சர்வேதச
அைமப் க்க ம் பல்ேவ
வழிகளில் யற்சித் க்
ெகாண்டி க்கின்றன. இம்ம
னித ேநயப்பணிக க்காக
சர்வேதச ரீதியில் ேகாடான
ேகாடி பணம் திரட்டப்பட்
ேதைவயான மக்க க்கு
பல்ேவ வைகயி ம் உத
ண்டி
விகள் ெசய்யப்பட் க்ெகாண்
க்கின்றன.
அந்தவைகயில் இலங்ைகயி ம்
பல்ேவ ச க ேசைவ நி வனங்கள்,
தியா
ேதசிய ரீதியாக ம், பிரேதச ரீதி
ணிகளில்
க ம் பல்ேவ நிவாரணப் பணி
ைகயின்
ஈ பட் வ கின்றன. இலங்ைகயின்
ெதன்ேமற்கு கைரேயாரத்தில் அைம
யப்ெபற் ள்ள வரலாற் ச் சிறப் மிக்க
ேப வைள நகரில் 2019 தல் Maradana
Charity அைமப் பல்ேவ ச க நலத்
திட்டங்கைள சிறப்பாக ேமற்ெகாண் வ
கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க .
ெகாவிட் 19:
ெகாவிட் 19 பரவைலத் ெதாடர்ந்
Maradana Charity அைமப் வ ைம
ஒழிப் திட்டங்களி ம், உலர் உண
விநிேயாகத்தி ம் ஈ பட ஆரம்பித்
த . இத்திட்டத்தில் இரண் கட்டங்க
ளாக ெதரி ெசய்யப்பட்ட சுமார் 2,500
கு ம்பங்க க்கு இலவசமாக உலர்
உண ப்ெபாதிகள் விநிேயாகிக்கப்பட்
டன. ேம ம் ெலாக்ட ன் காரணமாக
வீ களில் டங்கியி ந்த கு ம்பங்க
க்கு பாரிய விைலக்கழி களில் உலர்
உண ப் ெபாதிகள் ெகாேரானா அச்சு
த்த க்கு மத்தியி ம் வீ க க்ேக
விநிேயாகிக்கப்பட்டன.
ெகாவிட் 19 தலாவ அைலயில்
சிக்கிய மக்கள் அந்ெந க்கடியிலி ந்
மீள்வதற்கு ன்ேப இரண்டாம் மற் ம்
ன்றாம் அைலகளில் சிக்கிக்ெகாண்
டைம கவைலக்குரியேத. எனேவ இம்
ைற ேப வைள ம தாைன பிரேதசம்
மற் ம் அதைனச் சூழ ள்ள ஆயிரம்
கு ம்பங்க க்குத் ேதைவயான உலர்
உண ப் ெபாதிகைள விநிேயாகிக்க

பஸ்ஹான் நவாஸ்
கழ்ெபற்ற இஸ்லாமிய அறிஞ ம்,
ஆய்வாள ம் ,பன் ல் ஆசிரிய ம்,
பனெமாழித் ைற நி ண ம், ஆன்மீக
தைலவ மான கலாநிதி
ைதக்கா சுஐப் ஆலிம் தமிழ்
ஸ்லிம் உலகில் ேதான்றிய
சிறந்த அறிஞராவார்.
தமிழ்நா , இராமநாத ரம்
மாவட்டத்தின் கீழக்கைரயில்
பிறந்த ைதக்கா சுஐப்
ஆலிம் ேபராதைனப்
பல்கைலக்கழகத்தின்
பட்டதாரியாவார்.
இவர் அெமரிக்காவின்
ெகாலம்பியா பசுபிக்
பல்கைலக்கழகத்தில்
வரலாற் த் ைறயில்
தன
மாணி
மற் ம் கலாநிதிப்
பட்டங்கைளப் ர்த்தி
ெசய்தார்.
தமிழ்நாட்டி ம்
இலங்ைகயி ம்
வசிக்கும் தமிழ் ேபசும்
ஸ்லிம்கள் அர ,
அர த்தமிழ், பார
சீகம், உ
ஆகிய
ெமாழிகள் மற் ம்
கல்வி, இலக்கியத்
ைறக க்கு வழங்
கிய பங்களிப் க்கள்"
என்ற தைலப்பில் 30 வ ட ஆராய்ச்
சியின் பின்னர் 880 பக்கங்கைளக்
ெகாண்ட ஆய்
ைல ெவளியிட்டார்.
இந்தியாவின் 9ஆவ பிரதமர் கலாநிதி
சங்கர் தயால் சர்மா 1993 ஆம் ஆண்
இந்த ஆய்
ைல ெவளியிட்
ைவத்தார். சார்க் அைமப்பின் அரச
தைலவர்களா ம் இந்த ஆய்
ல்
பின்னர் ெவளியிட் ைவக்கப்பட்ட .
சிறந்த அர அறிஞ க்கான "இந்
தியாவின் ேதசிய" வி ைத இரண்
தடைவகள் ெவன்ற ைதக்கா சுஐப்
ஆலிம் அவர்கள், உலகின் ெசல்வாக்கு
மிக்க 500 ஸ்லிம்களின் பட்டியலி ம்
ெதாடர்ச்சியாக இடம்பிடித் வந்தார்.
பத் க்கும் அதிகமான த்தகங்ைள ம்,

ள்ளதாக அறிவிப் ெசய்யப்பட்
அதற்குத் ேதைவயான நிதி ேசகரிப்
பணிகள் ேப வைளயிேலேய ஆரம்
பிக்கப்பட்டன. எனி ம் எதிர்பார்த்த
ைதவிட ேவகமாக ேதைவயான நிதி
தவிகள் பிரேதச மக்களிடமி ந்
வந் ேசர ஆரம்பித்தன. இதைனய த்
ெபா ளாதார ஏற்றத்தாழ் கள் இன்றி
பிரேதசத்தி ள்ள சகல க்கும் நிவாரண
உதவிகைள வழங்குவதற்கு அைமப்பின்
நிைறேவற் க்கு தீர்மானித்த . பிர
ேதசத்தி ள்ள சகல பள்ளி
வாசல்கள்,
ச க

மக்களின் தாராளத்தன்ைம ம், பிறர்
நலனில் அக்கைற ெச த் ம் உபகா
ரத்தன்ைம ேம நிைனவிற்கு வ ம்
என்பேத இனிப்பான உண்ைம. ேப
வைளப் பிரேதச கடலில் அவ்வப்ேபா
நிகழ்கின்ற படகு விபத் க்கள் தல்
ஏைனய பிரேதசங்களில், மாவட்டங்
களில் நிகழ்கின்ற ெவள்ள அனர்த்தங்கள்
மற் ம் மண்சரி களின்ேபா ம் பிரேதச,
இன, மத ேவ பா களின்றி ணிச்
ச டன் தம உயிைர ம் ெபா ட்ப
த்தா களத்தில் மீட் ப் பணிகளில்
ன்னின் பணியாற்றக்
கூடிய ம தாைன

ைள ம் இனங்காண்ப எமக்கு சிரம
மான பணியாக இ ந்த . ேம ம் ஏராள
மான கு ம்பங்கள் ெவளித்ேதாற்றத்தில்
வசதி பைடத்தவர்களாக ம், வசதியான
வீ , வாகனங்கேளா காட்சியளித்
தா ம் அவர்களில் ெப ம்பாலாேனார
நிைலைம கவைலக்கிடமாகேவ இ ந்
தைமயிைன உணர்ந் ெகாள்ளக்கூடி
யதாக இ ந்த . எனேவ ெபா ளாதார
ஏற்றத்தாழ் களின்றி பிரேதசத்தி ள்ள
சகல கு ம்பங்க க்கும் உலர் உண
ப்ெபாதிகள் வழங்கப்பட்டன. இதன்
லம் அைனவர ம் சுயெகௗரவ ம்
ேபணப்பட்டைம குறிப்பிடத்தக்க .
சகவாழ்ைவ கட்டிெய ப்பிய நிவாரணம்:
இந்த உலர் உண த் திட்டமான
ேப வைளயி ள்ள ஸ்லிம் கிராமங்க
க்கு மட் மல்லா இன, மத ேபதம்
பாரா அண்ைடய சிங்கள கிராமங்க
ளான வன்னெகாைட, ெமாரகல்ைல,
பண்டாரவத்ைத, ெபான்னலெகாைட

லான அசம்பாவிதங்கேளா பா காக்கப்
பட்டைம குறிப்பிடத்தக்க .
இவ்வாறான மனித ேநயப்பணிகள்
இன, மத ேவ பா களின்றி ேமற்ெகாள்
ளப்ப வதன் லம் இஸ்லாம் மற் ம்
ஸ்லிம்கள் ெதாடர்பிலான தப்பபிப்பி
ராயங்கைள கைளந் நல்ெலண்ணங்
கைள ஏற்ப த்த டிவ டன் பிரேத
சத்தில் ஒற் ைமயிைன இலகுவாக
கட்டிெய ப்பலாம். சிங்கள கிராமங்
களில் மக்கள் அரசாங்கத்தின் நிவாரண
உதவிகைள மட் ம் நம்பியி ப்பதைன
அவதானிக்க டிந்த டன் “எம
சிங்கள தனவந்தர்கள், அைமப் க்கள்
இவ்வாறான நிவாரண உதவிகைள வழங்
குவதில்ைல. அவர்க ம் இத்திட்டத்திலி
ந் பாடம் கற்கேவண் ம், அரசியல்
வாதிகள் ேதர்தல் காலத்தில் மட் ம்தான்
வ வார்கள், இ எமக்கு ேப தவியாக
அைமந்த . உங்க க்கு ண்ணியம்
கிைடக்க ேவண் ம்” என உலர் உண
ப்ெபாதிகைள ெபற் க்ெகாண்ட





ப்
ேசைவ அைமப்
க்கள், சிவில்
அைமப் க்கள்,
விைளயாட்
கழகங்கள்
என்பன தமக்
கிைடயிேல
யான ேவ பா
கள் மற் ம்
ைள
ரண்பா கைள
ம
கைளந் இம்ம
னித ேநயப்பணியில்
ைகேகார்த் க் ெகாண்டன.
த்திட்டத்திற்குத்
இதன் லம் இத்
தி தவிகள்
ேதைவயான நிதி
தவிகள், மற ம்
ெதாண்டர்களின் உதவிகள் தங்கு
தைடயின்றி கிைடக்கப்ெபற்றன. தல்
கட்டமாக ஆயிரம் ெபாதிகளாக திட்ட
மிடப்பட்ட உலர் உண ப் ெபாதிகள்
ேப வைள மக்களின் ஐக்கியத்தின்
காரணமாக தலா 2750 பா ெப மதி
யான 2,700 ெபாதிகளாக அதிகரிக்கப்பட்
டன. ேப வைள பிரேதசத்தில் ஏற்பட்ட
சேகாதரத் வத்தின் லேம இத்திட்டம்
ெவற்றிெபற்றைம குறிப்பிடத்தக்க .
ம தாைனயின் மனிதேநயம்
ேம ம் இலங்ைகயில் “ேப வைள
ம தாைன” என்றால் ேப வைள

15 இற்கும் அதிகமான ஆய் க்கட் ைர
கைள ம் அவர் எ தி ள்ளார்.
இலங்ைக ஒலிபரப் க் கூட் த்தாபன
ஸ்லிம் ேசைவக்கு ன் தசாப்தக
க்கு ேமலாக அவர்கள் பங்களிப்
வழங்கியி ந்தார்கள்.

ெதாண்டர் பைடயினேர இதற்கு சிறந்த
உதாரணமாகும். இவ்வாறான மனித
ேநயம்மிக்க மக்கள் தங்கள் பிரேதசத்
தி ள்ள மக்களின் பசி, பட்டினிையப்
ேபாக்குவதற்கு ஒன் ப வ ஒன் ம்
வியப்பிற்குரியதல்ல.
அைனவ க்கும் நிவாரணம்:
அரச உத்திேயாகத்தர்கைளத் தவிர
ஏைனய ெப ம்பாலாேனார் உைழப் ம்,
ஊதிய மின்றி வரலா காணாத
ெபா ளாதார ெந க்கடியிைன சந்தித்த
ைமயினால் உலர் உண த் திட்டத்தில்
வறியவர்கைள ம், ேதைவயானவர்க

சுஐப் ஆலிம் அவர்கள் தன ெசாந்தச்
ெசலவின் லேம சகல பணிகைள ம்
நிைறேவற்றியேதா , இலங்ைகயின்
பல்ேவ பள்ளிவாசல்கைள ம் நிர்மா
ணிப்பதற்கு ேதைவயான நிதி உதவி
கைள ெசாந்த நிதியில் இ ந்ேத வழங்

ஆகிய சிங்கள கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த
சகல கு ம்பங்க க்கும் விநிேயாகிக்கப்
பட்டைம குறிப்பிடத்தக்க . இதன் லம்
பிரேதசத்தில் நீண்டகாலமாக நிலவிவ
கின்ற இனநல் ற ேம ம் வ ப்ப
ெமன எதிர்பார்க்கப்ப கிற .
கடந்த 2014 ஆம் ஆண் ேப வைள
ேதர்தல் ெதாகுதியில் இடம்ெபற்ற
தர்காநகர் வன் ைறயின்ேபா தர்கா
நகர் ேமாசமான விைள கைள சந்தித்த
ேபா ம் ேப வைளயி ள்ள எல்ைலக்
கிராமங்களான ம தாைன மற் ம்
ஏைனய ஸ்லிம் கிராமங்களில் நில
கின்ற சகவாழ்வின் லம் சிறியளவி

இடங்களி ம் சிலாகித் ப் ேபசி
ள்ளார். மைறந் ெசன் ெகாண்டி
ந்த தமிழ் ேபசும் ஸ்லிம்களின் வர
லாற்ைற ஆவணப்ப த்தி அவற்ைற
ல் வடிவில் ெகாண் வ வதற்காக
இவர்கள் தன வாழ்நாளில் ெப ம்

சிங்கள மக்கள் எம்மிடம் ெதரிவித்தனர்.
வன்னெகாைட, ெமாரகல்ைல,
வன்
பண்
பண்டாரவத்ைத, ெபான்னலெகாைட
ஆகி
ஆகிய சிங்கள கிராமங்களில்
ெப ம்பாலாேனார் மீன்பிடித்
ெதா
ெதாழிைலேய ஜீவேனாபாயமாகக்
ெக
ெகாண் ள்ளனர். ெலாக்ட ன்
கா
காரணமாக ம், அண்ைமயில்
தீ
தீப்பிடித்த கப்பலின் பாதிப் கள்
க
காரணமாக ம் கடற்ெதாழில் ெசய் ம்
இ
இம்மக்களின் வாழ்வாதாரம் ெபரி ம்
ப
பாதிக்கப்பட் ள்ள இந்நிைலயில்
இ
இந்நிவாரண உதவிகள் இம்மீனவ
கு ம்பங்க க்கு ேப தவியாக
அை
அைமந்தெதனலாம்.
இ
இந்த உலர் உண த் திட்டத்தில் 2,700
இற்கு
இற்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்க க்குத்
ேதை
ேதைவயான ெபாதிகைள
வழ
வழங்குவதற்கு ஒன்றிைணந்த சகல
வழி
வழிகளி ம் உதவிய தனி நபர்கள்
மற் ம் அைமப் க க்கும் உலர்
உண விநியாகத்திட்டப்பணிகைள
தங்குதைடயின்றி ேமற்ெகாள்வதற்கு
அதிகார ர்வமாக அ மதியிைன ம்,
ஒத் ைழப் க்கைள ம் வழங்கிய
ெபாலிஸ் உள்ளிட்ட அரசாங்க
அதிகாரிக க்கும் எம நன்றிகைளத்
ெதரிவித் க் ெகாள்கிேறாம்.

மி ஹாரிஸ்

ெபா ச் ெசயலாளர்,
Maradana Charity
ேப வைள

ஜலாலிய்யா ராதீைப கலாநிதி சுஐப்
ஆலிம் ேகாைவ ெசய் ெவளியிட்
டேதா இ வைர 5 இலட்சத் க்கும்
அதிகமான பிரதிகள் விற்பைன ெசய்
யப்பட் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .
இேதேவைள கலாநிதி ைதக்கா சுஐப்




கியைம சிறப்பம்சமாகும்.
இவர்கள் இலங்ைக
மற் ம் தமிழ்நாட்ைடச்
ேசர்ந்த தமிழ் ேபசும்
ஸ்லிம்கள் ஆற்றிய
ேசைவகைள ஆவணப்ப
த் வதற்காக வழங்கி
யி க்கின்ற ேசைவகைள
காலம் ெசன்ற கலாநிதி
எம்.ஏ.எம் சுக்ரி பல்ேவ
நீண்ட காலமாக ஆன்மீகத் தைலவ
ராக இ ந் இன ஒற் ைமகைள வ ப்
ப த்த அவர் வழங்கிய பங்களிப் க்கள்
மகத்தானைவ.
அவர்களின் கு ம்பத்தவர்கேள
இலங்ைகயில் அதிகளவிலான பள்
ளிவாசல்கைள நிர்மாணித்தார்கள்.
அவர்களின் ப்பாட்டனாரான மாப்
பிள்ைள ெலப்ைப ஆலிம் அவர்கள்
360 பள்ளிவாசல்கைள ம் ைதக்காக்க
ைள ம் நிர்மாணித்ததாக வரலா கள்
கூ கின்றன.
கடல் வர்த்தகம், த் வியாபாரம்,
மாணிக்கக்கல் வர்த்தகம் என்பன
வற்றில் இவர்கள கு ம்பத்தினர்
பிரபலம் ெபற் விளங்கினார்கள்.

பாலான பகுதிைய ெசலவிட்டார்கள்
என் ம் ப்ப வ டங்க க்கு
ேமலான தன வாழ்நாைள இதற்காக
தியாகம் ெசய்தார்கள் என் ம் கலாநிதி
சுக்ரி அவர்கள் அடிக்கடி நிைன கூர்ந்
ள்ளார்.
இவர
ப்பாட்டனார் எ திய அர
இலக்கிய ெசறி ம் நிைறந்த எடின்பேரா
ேபான்ற சர்வேதச பல்கைலக்கழகங்
களில் ஆய் க்கு உட்ப த்தப்பட்ட

ஆலிம் எ திய ன்ஜியாத் என்ற
லான இ வைர 35,000 பிரதிகள்
விற்பைன ெசய்யப்பட் ள்ளைம ம்
சிறப்பம்சமாகும்.
ஸிய்ய ல் காதிரிய்யா ஆன்மீக
அைமப்பின் தைலவராக இ ந்
இலங்ைக இந்தியா, மியன்மார்,
மேலசியா, சிங்கப் ர், ஐக்கிய அர
எமிேரட்ஸ், இந்ேதாேனசியா, அெம
ரிக்கா, ஐேராப்பா கிழக்காபிரிக்கா
ேபான்ற நா களில் தீ ல் இஸ்
லாத்தின் பரவ க்காக அர்ப்பணிப்
டன் ெசயற்பட்டார்கள்.
மியன்மார், இலங்ைக உட்பட
பல்ேவ நா களில் தன ெசாந்தச்
ெசலவில் அவர்கள் பள்ளிவாசல்கைள
நிர்மாணித் ள்ளார்கள்.
இலங்ைகயில்
இனங்க க்கிைடயிலான
நல் றைவ ெவளிப்ப த் வதற்காக
ைதக்கா சுஐப் ஆலிம் அவர்கள்
ேமற்ெகாண்ட பணிகைள
ெகௗரவிக்கும் வைகயில் 2016 ஆம்
ஆண்டில் ன்னாள் ஜனாதிபதி
ைமத்திரிபால சிறிேசன தைலைமயில்
ெகௗரவிப் நிகழ் ஒன் ம்
ஒ ங்கு ெசய்யப்பட்டி ந்ததைம
குறிப்பிடத்தக்க .
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பாத்திமா ரிஸ்லா ரபீக்
இப்ேபாைதய ெகாேரானா காலத்தில்
பல நல்ல நிகழ் கள் ‘சூம்’ எ ம்
இைணய வழி டாக நைடெபற் வ
வ வரேவற்கத்தக்க விடயமாகும். இவ்
வாறான நிகழ் கள் நைடெப ம்ேபா
நம நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்கள் மாத்
திரமின்றி உலக நா கள் பலவற்றில்
வசிப்ேபா ம் இவற்றில் இைணந்
க த் க்கைள பரிமா கின்றைம இதன்
சிறப்பான அம்சமாக ேபாற்றப்ப கிற .
தமிழகத்திலி ந் இயங்கும் இஸ்
லாமிய இலக்கிய கழகம் ெதாடர்ச்சி
யாக பல நிகழ் கைள ‘சூம்’ இைணய
வழி லம் நடாத்தி வ கிற . அந்தத்
ெதாடரில் இலங்ைக உற கைள
மதித் கடந்த சனிக்கிழைம நடாத்தப்
பட்ட நிைனேவந்தல் நிகழ் இலங்ைக
கைல, இலக்கிய உலகில் திய வர
லாறாக பதிவாகி ள்ள .. இந்நிகழ்
சமகாலத்தில் ‘ டி ப்’பி ம் ஒளிபரப்
பான .
இந்த ெகாேரானா இடர் காலத்தில்
எம்ைம விட் ம் பிரிந் ெசன்ற ஆ
ைமகைள நிைன கூர்ந் "நிைன
ேவந்தல் நிகழ் ” ஒன்றிைன ஏற்பா
ெசய் எம இலக்கியவாதிகைள
ெகௗரவித்த இஸ்லாமிய இலக்கிய
கழகம். சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி ரஷீத்
எம். இம்தியாஸ் இதன் ஒ ங்கிைணப்பா
ளராக ெசயற்பட்
இந் நிகழ்ைவ ெவற்
றிகரமாக நடாத்தி
டித்தைம
குறிப்பிடத்
தக்கதாகும்.
இஸ்லாமிய
இலக்கிய
கழக தைலவர்
ேபராசிரியர்
ைனவர்
ேச
க
மதலி தைலைமயில் நைடெபற்ற
இந்நிகழ்வில் தற்ேபாைதய ெகாேரானா
காலத்தில் இவ் லைகப் பிரிந்த
இலங்ைகயின் பிரபல கைல, இலக்கிய
ஆ ைமகளான கலாநிதி எம். ஏ. எம்.
சுக்ரி, ‘தாஜ−ல் அதீப்’ ெசய்ய ஹஸன்
ெமௗலானா, த்த இைசயைமப்பாளர்
‘ சிக் ரி’ ேக. எம். சவாஹிர், த்த
நாடக கைலஞர் ஸீ. பீ. எம். காஸிம்,
த்த இலக்கிவாதி . பஷீர், பன்
லாசிரியர் த்தளம் அப் ல் லத்தீப்,
மணிப் லவர் ம
ர் ஏ மஜீத், த்த
மர க் கவிஞர் ஏ. எம். எம். அலி, த்த
கவிஞர் அனலக்தர், த்த ஊடகவி
யலாளர் ரஷீத் எம். ஹபீல், சிேரஷ்ட
ெபண் எ த்தாளர் கைலமகள் ஹிதாயா
ரிஸ்வி, ஊடகவியலாளர் ஏ. எஸ்.
எம். நவாஸ், கவிஞர் பாணந் ைற
நிஸ்வான், கைலஞர் கைலயன்பன்
ரபீக், ஆய்வாளர் எம். எம்.
ல்ஹக்,
வாெனாலி கைலஞர் கிச்சிலான்
அமத் ர் ரஹீம் ேபான்ற ஆ ைமகள்
இதில் நிைன கூரப்பட்டனர்.
இவர்கள் பற்றிய நிைன ைரகைள,
நவமணி பிரதம ஆசிரியர் என். எம்.
அமீன், சத்திய எ த்தாளர் எஸ். ஐ.
நாகூர் கனி, கவிஞர் பால ைன பா க்,
‘ஈழத்
ன்’ எம். ஏ. எம். நிலாம், இலக்
கிய வித்தகர் ேமமன்கவி, ெமௗலவி
காத்தான்குடி ெபௗஸ், தமிழ்த் ெதன்றல்
அலி அக்பர், சிேரஷ்ட ஒலிபரப்பாளர்

அப் ல் லத்தீப்
( த்தளம்)

' திைர நிலவன்'
ஏ. எஸ். எம். நவாஸ்

கலாநிதி
எம். ஏ. எம். சுக்ரி

மணிப் லவர்
ம
ர் ஏ மஜீத்

கைலமகள்
ஹிதாயா ரிஸ்வி

கவிஞர்
ஏ. எம். எம். அலி

கவிஞர் அனலக்தர்
(மீரா ெலப்ைப)

கவிஞர் நிஸ்வான்
(பாணந் ைற)

ர்கான் பீ இப்திகார், ‘இைசக் ேகாகிலம்’
ர்ஜஹான் மர்சூக், சிேரஷ்ட ஒலிபரப்
பாளர் ல்ைல ஸ்ரிபா, ெசந்தமிழ்
ெசல்வன் எம். எஸ். எம். ஜின்னா,
சிேரஷ்ட ஊடகவியலாளர்
ல் ஐன்
நஜ் ல் ஹ−ைசன், கலாநிதி மரீனா
இல்யாஸ் ஷாபி (நி சீலாந் ), கவிஞர்
கிண்ணியா அமீர் அலி, கவிஞர் என்.
நஜ் ல் ஹ−ைசன், சிேரஷ்ட வழக்க
றிஞர் ரஷீத் எம். இம்தியாஸ் ஆகிேயார்
சிறப்பாக நிகழ்த்தினர். இந்நிைன
ைரகள் பார்த்ேதாரின் கண்கைள
குளமாக்கியேதா மைறந்த ஆ ைம
கைளப் பற்றிய ெதரியாத பக்கங்க
ைள ம் ெதரியப்ப த்தின.
கவிஞர் அஷ்ரப் சிஹாப்தீனின் அறி
க உைர ம், டாக்டர் கவிஞர் தாஸிம்
அகமதின் க த் ைர ம், காப்பியக்ேகா
ஜின்னா ஷரி த்தீனின் நிைற ைர ம்
நிகழ்விைன ெம குப த்தின.
இஸ்லாமிய இலக்கிய கழக தைலவர்
ேபராசிரியர் ேச
கம்மதலி
வழங்கிய தைலைம ைர ம்
ெபா ச் ெசயலாளர் ேபராசிரியர் .
அப் ல் சம தந்த வரேவற் ைர ம்
ேபராசிரியர் . இ. அகம மைரக்காயர்
பகன்ற நன்றி ைர ம் இலங்ைக
இந்திய இலக்கிய உற க்கு பலமான
பாலம் ேபாட்டன.
இலங்ைக உற கைள ெகௗரவப்
ப த்த ேநரம் ஒ க்கி, ஏறக்குைறய
ன் மணித்தியா
லங்கள் சிறப்பான
ைறயில் நிகழ்
விைன ஏற்பா
ெசய்த இஸ்லா
மிய இலக்கிய
மி
கழகத் க்கும்,
க
அதன் தைலவர்
அ
ேபராசிரியர்
ே




கைலயன்பன்
ரபீக்

‘ சிக் ரி’
ேக. எம். சவாஹிர்

ஆய்வாளர்
எம். எம்.
ல்ஹக்

கலா ஷணம்
ஸீ. பீ. எம். காஸிம்

ெநௗபாஸ் ஜலால்தீன்

தாஜ−ல் அதீப், ெசய்யி
ஹஸன் ெமௗலானா

கலா ஷணம்
. பஷீர்

இஸ்லாமிய உம்மா எதிர்ெகாண்ட
சவால்கைள அதி ம் குறிப்
பாக, இலங்ைக ஸ்லிம் ச கம்
கம்ெகா த் வந்த பல்ேவ
அைறகூவல்கைள நாம் எவ்வா
அ க ேவண் ம் என்பதற்கான
வழிகாட்டல்களாக அைவ அைமந்தி
ப்பைதக் காணலாம்.’
என் எ தியி க்கிறார்.
‘ஒவ்ெவா வ ம் பல அறிஞர்
களின், சிந்தைனயாளர்களின் எ த்
க்கைள, சிந்தைனகைள வாசித்த
ேபா ம், அதில் ஒ அறிஞரின், சிந்
தைனயாளரின் எ த் க்களில்,சிந்
தைனகளில் அதீத வி ப்ப ம்,

ம த ைன
‘கலாநிதி எம்.ஏ.எம்.சுக்ரி இலங்ைக
மண் ஈன்ெற த்த மிகப்ெப ம்
அறிவா ைம ஆவார். தன் தலா
கேவ
‘இக்ரஃ’என் ஆரம்பிக்கும்
வஹியின் வழிகாட்ட க்கு ஏற்ப ம்,
இலங்ைக சூழலைம க்கு ஏற்ப ம்
சிந்தித் அதன் லமாக ஏற்ப ம்
அறி த் ெதளிவின் லேம ச க
மாற்றம் சாத்தியமாகும் என்பைத,
இவர் தன எ த் க்களா ம்,ேபச்
சுக்களா ம் உரக்கச் ெசான்ன ஒ
ரேநாக்குச் சிந்தைனயாளராவார்.
இவர் உள்நாட்டில் மட் மல்லாமல்
ெவளிநா களி ம் தன ஆய் த்
திறன் லம் நன்கு அறியப்பட்ட
லைமயாளராவார். இவர சிந்
தைனகளில் இந்நாட்
ஸ்லிம்
ச தாயத்திற்கு மட் மல்லா
ஏைனய ச தாயத்தினர்க க்குமான
வழிகாட்டல் அம்சங்கள் ெசறிந்
காணப்ப கின்றைம விேஷடமாகக்
குறிப்பிட் க் காட்டப்படேவண்டிய
விடயமாகும்.
கலாநிதி எம்.ஏ.எம்.சுக்ரி அவர்கைள
20, 21 ஆம் ற்றாண் களின் சிந்த
ைனயாளராக அைடயாளப்ப த் வதில்
இந் ல் ெப ம் பங்கு வகிக்கின்ற .
சுமார் 40 வ டங்களாக கலாநிதி சுக்
ரியினால் ஆசிரியர் தைலப்பாக இஸ்லா
மிய சிந்தைன ஆய் ச் சஞ்சிைகயில்
ேதசிய, சர்வேதச ரீதியாக இடம்ெபற்ற
நிகழ் கைள காலத்தின் கண்ணாடியாக
காட்டி எ தப்பட்ட 93 தைலப் கைள
உள்ளடக்கி இந் ல் ெவளிவந் ள்ள .
ஸ்லிம் ச கம் எதிர்ெகாண்ட
சவால்கைள ம், அைடயப்ெபற்ற சாத
ைனகைள ம் குறிப்பிட் அவற்ைற

அல்ஹாஜ் ரஷீத்
எம் ஹபீல்

கிச்சிலான்
அமத் ர் ரஹீம்

என் நிைனவைலகளில் மின்னலாய்ப்
பளிச்சி கிற .
ஒ சிேநகிதன் தன இறந் ேபான
சிேநகிதிைய நிைனத் மிக ம் கவைல
ேயா தின ம் இ ப்பைதப் பார்த் ,
அவர் மீ அ தாபப்பட் ஒ வர்
கூறினார்,
நீர் ஏன் தின ம் அவைள நிைனத்
கவைலப்பட் க் ெகாண்டி க்கிறீர்?
அவைள விட இன் ம் எவ்வள
அழகிகள் வாழ்கிறார்கள் அவர்களில்
ஒ த்திைய நீர் தி மணம் ெசய்
ெகாள்ளலாேம? என் கூறியேபா ,
அந்த சிேநகிதன் என்ன ெசான்னான்
ெதரி மா?
என்னவைள, என்
கண்களால் நீர் பார்க்
கவில்ைல, அப்படிப்
பார்த்தி ந்தால்
இவ்வா கூறமாட்டீர்


ல்
ெவளியீ

: கலாநிதி எம்.ஏ.எம்.சுக்ரியின் சிந்தைனகள்
: நளீமிய்யா இஸ்லாமிய ெவளியீட் ப் பணியகம்

எவ்வா ைகயாள ேவண் ம் என்ப
ைத ம் கலாநிதி சுக்ரி இதில் அறி
ர்
வமாக எ தி ள்ளார்.
இதற்கு அணிந் ைர வழங்கிய
உஸ்தாத் ஏ.சீ.அகார் ஹம்மத்,
‘இந் லில், இஸ்லாமிய சிந்தைனயில்
கலாநிதி சுக்ரியினால் எ தப்பட்ட ஆசி
ரியர் பீட ஆக்கங்களில் மிகப் ெப ம்
பாலானைவ ெதாகுக்கப்பட் ள்ளன.
இவற்ைற வாசிக்கும் ஒ வர் கலாநிதி
சுக்ரியின் சிந்தைனப் ேபாக்கு எவ்வா
அைமந்தி ந்த என்பைத மிகத் ெதளி
வாகப் ரிந் ெகாள்வார்.
இந் லில் ஒன் திரட்டப்பட் ள்ள
அைனத் ஆக்கங்கைள ம் ஒட்
ெமாத்தமாக அவதானிக்கும் ேபா ,

ேநச ம் ெகாள்வ இயல்பானதாகும்.
மனிதன் என்ற ரீதியில், இந்தத்
தனிப்பட்ட வி ப்பம் உண , காலணி,
ஆைடத் ெதரிவிலி ந் , தி மணத்
க்கு ைண ேத வ வைர நீள்கிற .
ஒ வ க்கு பிடிக்காத , மற்ெறா வ
க்குப் பிடித்தி க்கும்.
இங்ேக அழகு, வி ப்பம் என்ப
குறிப்பிட்ட ெபா ளிலா? அல்ல
பார்ப்பவர் மனதிலா? என்ற விடயத்ைத
B.A பரீட்ைசக்காக ெமய்யியல் பாடத்தில்
கற்ற மிக ம் சுைவயான அ பவம்.
விரிவஞ்சி அதைனத் தவிர்க்
கின்ேறன்.
இங்ேக ஒ கைதெயான் படித்த

என்றார் சற் ம் தயங்காமல்.
அந்த வைகயில் அல்லாஹ்வின்
மாெப ம் உதவியினால், நான், பல்
ேவ சிந்தைனயாளர்களின் சிந்தைன
ர்வமான எ த் க்கைள வாசித்
ள்ேளன், வாசித் ம் வ கின்ேறன்.
அந்தத் ெதாடரில் 2000 ஆம் ஆண்டி
லி ந் மர்ஹூம் கலாநிதி எம்.ஏ.எம்.
சுக்ரியின் சிந்தைன ர்வமான எ த்
க்கைள மிக ம் வி ம்பி வாசித் ம்
வ கின்ேறன். அந்த எ த் க்களில்,
சிந்தைனகளில் எனக்கு தனிப்பட்ட
ைறயில் ஓர் அலாதிப் பிரிய ம், நாட்
ட ம் இ க்கிற .
இ என தனிப்பட்ட ரீதியான

இடர்
ா
ன
ா
ெகாேர மரணித்த
ல்
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ர
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கம்
மதலி உட்பட, உ ப்பினர்க
க்கும், இலங்ைகயர்களான நாங்கள்
நன்றி ெசால்ல கடைமப் பட்டி க்
கிேறாம். அதைனப் ேபான்ேற இந்நி
கழ் க்கு வித்திட் , இதன் ஒ ங்கி
ைணப்பாளராக இ ந் ெசயற்பட்ட
சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி ரஷீத் எம்.
இம்தியாைஸ ம் பாராட்டாமல் இ க்க
டியா .
ெகாேரானா இடர் காலத்தில் எம்ைம
விட் ம் பிரிந்த இலங்ைகயின்
பதினா பிரபல ஆ ைமகைளப்
பற்றி, இ பத்தியிரண் இந்திய,
இலங்ைக பிரபலங்கள் உைர நிகழ்த்
திய இந்"நிைனேவந்தல் நிகழ் ” கைல

சுைவ ம், ரசைன மாகும்.
இந்தப் பண் மர்ஹூம் கலாநிதி
எம்.ஏ.எம்.சுக்ரியிட ம் இ ந் ள்ள .
ஏெனனில் அவர் எல்லா அறிஞர்க
ைள ம், அவர்கள சிந்தைனகைள ம்
மதித் , வாசித்த ேவைளயி ம், ேபர
றிஞர் ெமௗலானா அ ல் ஹஸன் அலி
நத்வி (ரஹ்) மீ ம், அவர சிந்தைன
ர்வமான எ த் க்கள் மீ ம் அதீத
வி ப்ைப ம், நாட்டத்ைத ம் ைவத்தி
ந்தார்.
இந்தப் பார்ைவ தான், அல்லாஹ்வின்
உதவியினால் இந் லின் ெதாகுப்பாசி
ரியர் என்ற வைகயி ம்,இ ப வ ட
கால, கலாநிதி எம்.ஏ.எம்.சுக்ரி (ரஹ்) இன்
எ த் க்களின் மீதான மீள்வாசிப்பின்
ேபா ம் நான் கண்ட மாெப ம் உண்
ைம மாகும் என்பைதக் கூறிக்ெகாள்ள
ஆைசப்ப கின்ேறன்.
எப்ேபா ம் தன எ த்தி ம், ேபச்
சி ம் ெமன்ைமயான ேபாக்ைகேய
கைடப்பிடிக்கும் கலாநிதி எம்.ஏ.எம்.
சுக்ரி இந்த லில் ஓரிடத்தில் க
ைமயாக ஆக்ேராஷமைடந் எ தியி
க்கிறார்.
அ ஈராக்கில் மிகப் ெப மதியான
லக ம், சுவடிக்கூட ம் 3000
பாைக உஷ்ணத்தில் தீயிட் க் ெகா த்
தப்பட்ட வரலாற்றின் ேசாக நிகழ்ைவ
எ
ம் ேபாதாகும்.
இ
ல்கள் மீ காதல் ெகாண்ட
ஒ சிந்தைனயாளன் என்ற வைகயில்
அவர உணர் ேவதைனயைடந்தி க்
கிற என்பைத வாசகர் உணர டி
மாக உள்ள .
லின் விைல: பா 350
கிைடக்குமிடங்கள்:
1. நளீமிய்யா இஸ்லாமிய ெவளியீட் ப்
பணியகம், ேப வைல.
2. இஸ்லாமிக் க் ஹ ஸ் ெகா ம் .

கலாநிதி அமீரலி,
ேமர்ெடாக் பல்கைலக்கழகம்,
ேமற்கு அ ஸ்திேரலியா
பைழய பல்லவி
‘தன எல்ைலகைளப் பா காக்க
இஸ்ரேவ க்கு உரிைம ண் ’ என்ற
பல்லவிைய ஒவ்ெவா பலஸ்தீனப்
ேபார் ெதாடங்கும்ேபா ம் அெமரிக்கா
ெதாடக்கம் அைனத் ேமற்கு நா
களின் தைலவர்க ம் பா வ ண் .
இம் ைற ம் அெமரிக்க ஜனாதிபதி
ைபடன் அைதத்தான் பாடினார். ஆனால்
அவர்க ள் எவராவ எப்ேபாதாவ
எங்ேகயாவ அந்த எல்ைலகள் எைவ
என்பைத ெதளி ப த்தி ள்ளார்களா?
இல்லேவ இல்ைல. ஏெனனில் இஸ்ர
ேவலின் எல்ைல இன் ம் விரிவைடந்
ெகாண்ேட ெசல்கிற . ஒவ்ெவா
ேபா க்குப் பின் ம் இஸ்ரேவல் திதாக
அர நிலங்கைளக் ைகப்பற்றி அங்ேக
தர்கைளக் குடிேயற்றி அதன் எல்ைல
கைள விஸ்தரித் க்ெகாண்ேட ெசல்கி
ற . ேமற்கு நா கள் அதைன ஆதரித்
க்ெகாண்ேட இ க்கின்றன. சு ங்கக்
கூறினால், உ மானியப் ேபரரைச
தலாவ உலகப் ேபா டன் சின்னா
பின்னமாக்கிக் கூ ேபாட எ க்கப்பட்ட
யற்சிகள் இன் ம் ற் ப் ெபற
வில்ைல. இஸ்ரேவ டாக அந்த யற்
சிகள் ெதாடர்கின்றன. கடந்தகால ஐேராப்
பிய வரலாற்ைற அறிந்திராதவர்க க்கு
இதைன விளங்கிக் ெகாள்வ கஷ்டமாக
இ க்கலாம். அதைன இங்ேக சு க்கமாக
விளக்குேவாம்.
ேமற்கின் இ ஆறாப் ண்கள்
பதினாறாம் ற்றாண்டில் ஐேராப்பா
விழித்ெத ந்
ஸ்லிம்களின் உலக
ஆதிக்கத்ைத றியடிக்க ற்ப ம்
வைரயி ம் ஏறத்தாழ எட்
ற்றாண்
களாக ஸ்லிம்கள் ஓர் இஸ்லாமிய
சாம்ராஜ்யத்ைதேய உ வாக்கி உலக
நாகரிகத்தின் ன்ேனாடிகளாகத் திகழ்ந்
தனர். அதன் பின்ன ம்கூட இ பதாம்
ற்றாண்டில் தலாவ உலகப்ேபார்
டி ம் வைரயி ம் உ மானியப் ேபரரசு
ஐேராப்பாவின் எ ச்சிக்கும் உலக ஆக்கி
ரமிப் க்கம் ஒ சவாலாக விளங்கிய .
ஸ்லிம்களின் நாகரிகம் வளர்ந்திரா
விட்டால் ஐேராப்பாேவ பதினாறாம் ற்
றாண்டில் விழிப் ற்றி க்குமா என்ப
ேவ விடயம். ஆனா ம், அந்த மேகான்
னத வரலாற்ைற எப்படியாவ
டிம
ைறத்
ஸ்லிம்களின் நாகரிகத்ைத
உலகத்தின் ஓர் அழி ப்பாைதயாகச்
சித்தரிப்பதற்காக வரலாற் ஆய் கள்
என்ற ேபார்ைவயில் பல ெவளியீ கள்
இப்ேபா ெவளிவ கின்றன. எனி ம்
உண்ைமகள் மிதப் க் கட்ைட ேபான்
றைவ. எப்படித்தான் அவற்ைற நீ க்குள்
அ த்த யன்றா ம் இ தியில் அைவ
ேமெல ந் மிதந்ேத தீ ம்.
இந்த நீண்ட வரலாற் க்குள் ஒழிந்தி
க்கும் இரண் உண்ைமகைள இங்ேக
நிைன கூரல் ேவண் ம். ஒன் , பலஸ்
தீனம் நபி இப்றாகிமின் வழிவந்த தம்,
கிறித் வம், இஸ்லாம் ஆகிய ன்
சமயங்களின ம் ேகந்திரத்தலம். ஸ்
லிம்களின் இரண்டாவ கலிபா உமர்
இப் கத்தாப் 637இல் ைபசாந்தியரிட
மி ந் பலஸ்தீனத்ைதக் ைகப்பற்றிய
ெதாடக்கம் 1099இல் அதாவ
தலா
வ சி ைவ த்தத்தில் ஐேராப்பியரின்
ைகக க்குள் அ ைகமாறி அதன்
பின்னர் 1187இல் சலாகுதீன் ஐ பினால்
மீட்கப்பட் இன் வைர பலஸ்தீனம்
ஸ்லிம்களின் ைகளிேலேய இ ப்
ப ேமற்கு நா களின் கண்க க்குள்
ள்ளாய் குத் கிற . 1948இல் ஐ. நா.
சைபயில் பலஸ்தீனத்ைத இரண்டாகப்
பிரிப்பதற்கு எ க்கப்பட்ட யற்சிக ம்
பலனளிக்கவில்ைல. ஆனால் கிறித்
தவர்களின் பிபிலிய வாக்கியங்களின்
பிரகாரம் இஸ்ரேவல் ெஜ சலத்ைதக்
ைகப்பற்றியபின்னர்தான் ஈசா மீண் ம்
பிறப்பார் என்ற ஒ நம்பிக்ைக உண் .
ஆகேவ பலஸ்தீனத்ைத இஸ்ரேவல் ைகப்
பற்ற எ க்கும் யற்சிகைள ேமற்குலகு
என் ேம கண்டிக்கப் ேபாவதில்ைல.
மைற கமாகவாவ அதற்கு ஆதர
வழங்கும்.
இரண்டாவ உண்ைம ம் தலா
வைதப் ேபான் கிறித் வம் சம்பந்தப்
பட்டேத. எவ்வா பலஸ்தீனம் ஸ்லிம்
களின் ைகக க்குள் வீழ்ந்தேதா அேத
ேபான் கிழக்கு உேராம சாம்ராஜ்யத்தின்
தைலநகரான ெகான்ஸ்தாந்திேநாப்பி ம்
1453இல் உ மானிய கலிபா கம்மதின்
பைடகளால் ைகப்பற்றப்பட் இன்
க்கியின் இஸ்தாம் லாக இ ப்ப
ேமற்குலகுக்கு ஓர் ஆறாப் ண். அத் டன்
அங்ேக உேராம சக்கரவர்த்தி தலாவ
ஜஸ்ரினியன் நிர்மாணித்த ெஹகியா
ேசாபியா என்ற ேதவாலயத்ைத
க்கி
அண்ைமயில் ஒ பள்ளிவாசலாக மாற்றி
யைம இப் ண்ைண இன் ம் ஆழமாக்கி
ள்ள .
இைவ இரண்ைட ம்விட இன் ம்
எத்தைனேயா சம்பவங்கள் ஸ்லிம்
உலகுக்கும் ேமற்குலகுக்கும் இைடேய
வளர்ந்த சிக்கலான வரலாற் றைவ
விளங்கிக்ெகாள்ள உத ம். அவற்ைற
ெயல்லாம் பட்டியலி வதானால் ஒ
ைலேய எ தி விடலாம். ஆனால்
இந்த இரண் உண்ைமகைள ம் பின்
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னணியாகக் ெகாண் அவற்றிலி ந்
ேமற்குலகு கற்ற பாடம் என்ன என்பைத
அறியேவண் ம். ஏெனனில், அந்தப்
பாடம்தான் இன் வைர இவ்வி உலகுக
க்குமிைடேய உள்ள உறவி க்கு அத்
திவாரமாக அைமகின்ற . அந்த அத்தி
வாரத்தில் கட்டப்பட்டேத மத்தியகிழக்கு
அரசியல் ஒ ங்கும் அதில் இஸ்ரேவலின்
ெசயற்பா க ம்.
இஸ்லாமிய அச்ச ம் அதைனப்
ேபாக்க உபாய ம்
ஸ்லிம்கைள, அதி ம் ஸ்லிம் மத்
திய கிழக்ைக, ஒன்றாக இைணயவிட்
அன் இஸ்லாம் ேதாற் வித்த அறி த்
தாகத்ைத ம் விழிப் ணர்ைவ ம்
அவர்களிடம் மீண் ம் மிளிர இடம
ளித்தால் ஒ பலம்ெபா ந்திய வல்ல

ஒ பகுதியினர்தான் பலஸ்தீனர்கள்.
அவர்கைளத்தான் நன்றிமறந்த இஸ்
ரேவல் இன் ெகான் குவிக்கிற .
ேபாராட்டேம ஒேர வழி
பலஸ்தீன மக்கள் தங்க க்கு இ க்
கின்ற ெசாற்ப நிலத்ைதயாவ பா
காக்கும் கமாகத் ெதாடர்ந் ேபாரா கி
றார்கள். அைதவிட அவர்க க்கு ேவ
வழி இல்ைல. அந்தப் ேபாராட்டத்தின்
அவலத்ைதத்தான் கடந்த சில நாட்க
ளாக உலகம், அதி ம் குறிப்பாக ேமற்கு
நா கள், பார்த் ரசித் க் ெகாண்டி ந்
தன. வழைமேபால் அவர்கள் பார்ைவயில்
குற்றம் இஸ்ரேவல்ேமல் அல்ல, ஹமாஸ்
என் ம் தீவிரவாதிகள்ேமல் என்
கூறப்ப கின்ற . ஹமாஸின் ற் க்க
ணக்கான ஏ கைணகள் இஸ்ரேவலின்

உ வாகுவதற்கு தலில் ஆதர
வழங்கிய இஸ்ரேவல் என்பைத ம க்க
டியா .
அல்பத்தா இயக்கம் காலேவாட்
டத்தில் அதன் வி தைலப் ேபாராட்ட
உணர் கைள பதவிக்காக ம் க க்
காக ம் பணத் க்காக ம் ஈ ைவத்
அெமரிக்காவின் அ த்தங்க க்கு
இடமளித் , அர நா களின் இஸ்ரேவ
டனான உற க்கும் தைலயாட்டத்
ெதாடங்கியதால் பலஸ்தீன மக்கள் அவ்
வியக்கத்தின்ேமல் ைவத்தி ந்த நம்பிக்
ைகைய படிப்படியாக இழக்கலாயினர்.
இதனால் 2009இல் நடந்த பலஸ்தீனப்
பாரா மன்றத் ேதர்தலில் ெமாத்தம் 132
ஆசனங்களில் 76 ஆசனங்கைள ஹமாஸ்
இயக்கம் ெவன் அெமரிக்காைவ ம்
இஸ்ரேவைல ம் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி




ரேச அங்கு உ வாகலாம் என்ற அச்சம்
ேமற்கிைன உ த்திக்ெகாண்ேட இ க்கி
ற . அவ்வா நடந்தால் அ ேமற்கின்
உலக ஆதிக்கத்ைத நிச்சயம் பாதிக்கும்
அல்லவா? அந்தப் பாடத்ைதத்தான் அன்
ைறய வரலா அவர்க க்குப் கட்டி
ய . உைமயாக்களின் ஆட்சி பிரான்சின்
எல்ைலவைர படரவில்ைலயா? அைதத்
த த் நி த்தத்தாேன 833இல் ெபாய்ற்
றிேயாஸ் த்தம் உைமயாக்களின் தளபதி
அப் ல் ரகுமானின் பைடக்ெகதிராக
நைடெபற் அப்பைட ேதாற்கடிக்கப்
பட்ட ? உைமயாக்களின் வாரிசான
இன் ெமா அப் ல் ரகுமான்தாேன
அந்த ைஸ ம் (ஸ்பானியா) ைகப்
பற்றி அதைன உலகின் ெஜாலிக்கும் ஓர்
ஆபரணம் என வ ணிக்கும் அள க்கு
ஓர் ஒப்பற்ற கலாசாரச் ேசாைலயாக
மாற்றினார்? அப்பாசியர்கேளா ஐேராப்
பாைவ ஓர் இ ண்ட கண்டமாகக் க தி
ஐேராப்பியைர மடைமயின் உைறவிட
ெமன ஒ க்கவில்ைலயா? உ மானியப்
பைடகள் ஐேராப்பா க்குள் ஊ
வி
பல பிரேதசங்கைள தம ஆட்சியின்கீழ்
ெகாண் வரவில்ைலயா? இவற்ைற
ெயல்லாம் நிைனத் ப் பார்த் த்தான்
பதினாறாம் ற்றாண்டில் விழிப்பைடந்த
ஐேராப்பா ஸ்லிம்களின் ஆதிக்கத்ைத
றியடிக்கும் யற்சிகைள ரிதமாக
ேமற்ெகாண்ட .
அந்த யற்சிகளின் ஓர் அத்தியா
யம்தான் நா கண் பிடித்தல் என்ற
இயக்க ம். உதாரணமாக, ெகாலம்பஸ்
அெமரிக்காைவ இந்தியாெவன்
நிைனத் ச் ெசன்ற உண்ைமயிேலேய
நா கண் பிடிக்க அல்ல, அங்ேக ஸ்
லிம்கள் வாழ்கிறார்கெளனக் ேகள்வி ற்
அவர்கைளக் ெகான் குவித் க் கிறித்
வத்ைதப் பரப் வதற்காகேவ, என்
அண்ைமயில் ெவளிவந்த ஓர் ஆய்
நி வி ள்ள . அேதேபான் வஸ்ெகாட
காமாவின் இந்தியக் கண் பிடிப் ம் ஸ்
லிம்களின் கடல் ஆதிக்கத்ைத றியடிப்
பதற்காகேவ ஏற்பட்ட . இவ்வாறான ஒ
ஸ்லிம் எதிர்ப் ப் ேபாராட்டத்தின் உச்ச
யற்சிேய அன்ைறய உ மானியப் ேபர
ரைச பிரித்தானியா ம் பிரான்சும் ஷ்
யா ம் ேசர்ந் கூ ேபாட் , ேதசியம்
என்ற ேபார்ைவயில் சில திய நா கைள
அதற்குள் உ வாக்கி அப்ேபரரைசச் சின்
னாபின்னமாக்கிய வரலா . அதைனத்
ெதாடர்ந் அப் திய நா கெளல்லாம்
(ச தி அேரபியாைவத்தவிர) ேமற்கின்
குடிேயற்ற நா களாகின. இ ந் ம்
பலஸ்தீனத்ைத ம் இஸ்தாம் ைல ம்
அவர்களால் ைகப்பற்ற டியவில்ைல.
ஸ்லிம் ேபரரைசச் சீரழித் சுதந்
திர நா கைள அங்ேக உ வாக்கி
அவற்ைற ேமற்கின் ஆதரவாளர்களாக
வளர்த் விட்ட ேபாதி ம் அைவ
மீண் ம் ஒ நாள் இஸ்லாம் என்ற குைட
யின்கீழ் ஒன் திரளாெதன்பதற்கு என்ன
ஆதாரம்? எனேவ அவர்க க்கு மத்தியில்
ஸ்லிம் அல்லாத, அேதசமயம் மிக்க
பல ள்ள, ஒ நாட்ைட அங்ேக உ வாக்
கிவி தல் நல்லதல்லவா? இந்தச் சதியின்
விைளவால் உ வாக்கப்பட்டேத இன்
ைறய இஸ்ரேவல். அந்தச் சதியின் பிர
தான சூத்திரதாரிதான் பிரித்தாள்வதிேல
சரித்திரப் கழ்ெபற்ற பிரித்தானியா.
அத் டன், இஸ்ரேவைல அர மக்
களின் ந ேவ ைழத் விட்டதால்
ேமற்கு நா கள் அ வைர சுமந்த ஒ
குற்ற உணர்ைவ ம் மறப்பதற்கும்
அவர்க க்கு ஒ வாய்ப் க் கிைடத்
த . அதாவ , பல ற்றாண் களாக
தர்கைள ஏசுநாதரின் ெகாைலகாரர்கள்
என் ம் ெபா ளாதாரச் சுரண்டர்கள்
என் ம் பழி சுமத்தி அவர்கைளப்
பலவழிகளி ம் ன் த்தி நாேடாடி
கள்ேபால் உலெகலாம் அைலயவிட்
இ தியாக ஹிட்லர் நச்சுப் ைகயா ம்
பட்டினியா ம் அவர்கைளக் ெகான்
குவித்தேபா ம் ெமௗனிகளாய் இ ந்
தைம ேமற்கு நாட்டவர்க க்கு ஒ
குற்ற உணர்ைவ ஏற்ப த்திய . அந்த
உணர்ைவ மறப்பதற்கு நாடற்ற ஓர்
இனத் க்கு நாெடான்ைற உ வாக்கிக்
ெகா ப்ப சிறந்தெதனக் க தி இஸ்
ரேவைல பலஸ்தீன மக்கள் மத்தியில்
குத்தினர். ஆனா ம் ஐேராப்பியர்
தர்க க்கு இைழத்த ன்பங்க க்கு
மத்தியிெலல்லாம் ேநசக்கரம் நீட்டி
தர்கைள தம் டன் வாழச்ெசய்தவர்கள்
ஸ்லிம்கள். அந்த ஸ்லிம்களில்

பா காப் க்கு ஆபத் விைளவிப்பதால்
இஸ்ரேவல் தன்ைனப் பா காக்க காசா
விைனக் குண் ேபாட் த் தகர்க்கிறதாம்.
எத்தைன ைறதான் இந்தப் பாடைலக்
ேகட்பேதா? தலில் சில வரலாற்
உண்ைமகைளப் ரிந் ெகாள்வ அவ
சியம்.
ஹமாஸ் தீவிரவாத இயக்கமா?
பலஸ்தீனர்களின் உரிைமகைளப்பற்
றி ம் அவர்களின் சுதந்திரத்ைதப்பற்
றி ம் அர நா க ம் ஐக்கிய நா கள்
சைப ம் பாரா கமாக இ ந்தைதக்
கண்ட பலஸ்தீன த்திஜீவிகள் தாமா
கேவ தம உரிைமக க்காக ம் வி த
ைலக்காக ம் ேபாராடத் ெதாடங்கினர்.
அதற்காகப் பல இயக்கங்கள் அவர்களி
ைடேய ேதான்றலாயின. அவற் ள்
ேஜார்ஜ் ஹபாஷ் தைலைமயில் உ வா
கிய பலஸ்தீன வி தைல மக்கள் ன்
னணி ம் யசீர் அரபாத் தைலைமயில்
உ வான அல்பத்தா என்ற பலஸ்தீன
வி தைல இயக்க ம் க்கியமானைவ.
இவ்வி இயக்கங்க க்குமிைடேய
ஏற்பட்ட சித்தாந்த ரீதியிலான ேவ பா
களால் அவற்றின் ேபாராட்ட உத்திக ம்
ேவ படலாயின. ஈற்றில் அல்பத்தா
இயக்கேம பலஸ்தீன மக்களின் தைல
யாய ேபாராட்ட இயக்கமாக உலெகங்கும்
க தப்பட்ட . இதனால் அல்பத்தாைவ
அழிப்பேத இஸ்ரேவலின் பிரதான
ேநாக்கமாக மாறிய . அந்த இயக்கத்
ைதத்தான் ஒ தீவிரவாத இயக்கெமன
இஸ்ரேவ ம் அதற்கு ஆதரவான ேமற்கு
நா க ம் படம்பிடித் க் காட்டின.
அ மட் மல்ல அர நா க ம்கூட
அல்பத்தா க்குப் பயந்தன. ஏெனனில்
ஒ
ைற அரபாத் ெதாைலக்காட்சி ஒன்
றிற்கு அளித்த ேபட்டியில் அல்பத்தாவின்
பலஸ்தீன வி தைலப் ேபாராட்டம்
அர நா க க்கு ஊடாகேவ ெதாட ம்
என் கூறியைம அர நா களின்
தைலவர்கைள கதிகலங்க ைவத்த .
எனேவ, பலஸ்தீன மக்களிைடேய
அல்பத்தா க்கி ந்த ெசல்வாக்ைக
குைறப்பதற்காக அதற்ெகதிராக இன்
ேமார் இயக்கத்ைத இஸ்ரேவல் உ
வாக்க ைனந்த . அந்த ைனப்பின்
விைளேவ ஹமாஸ்.
கால் ஊன ற் பார்ைவ ம் குைற
வான பலஸ்தீனிய ேஷக் அஹ்மத் யாசின்
(1936–2004) ஓர் இமா ம் அரசியல்வாதி
மாவார். ெசய்யத் கு வின் இஸ்லாமிய
சேகாதரத் வ இயக்கத்தின் பலஸ்தீனக்
கிைளயிைன 1973இல் ஆரம்பித்தவ ம்
அவேர. அவர் உ வாக்கிய ஜாமா அல்
இஸ்லாமிய என்ற தர்ம ஸ்தாபனம் பல
நன்ெகாைடகைள அர நா களிலி ந்
ெபற் பலஸ்தீன மக்களின் ேதைவ
கைளக் கவனித் வந்ததால் அ அம்
மக்களிைடேய ெசல்வாக்கு நிைறந்த ஓர்
இயக்கமாக வளரலாயிற் . அந்த இயக்கத்
திலி ந் தான் 1987இல் ெவடித்த த
லாவ பலஸ்தீன இந்திபாதா அல்ல
கிளர்ச்சி டன் உ வாகிய ஹமாஸ்.
ஆகேவ அல்பத்தா க்கு எதிராக ஹமாஸ்

ய . உடேன எ ந்த ஹமாஸூக்ெக
திரான தீவிரவாத இயக்கெமன்ற அெம
ரிக்கஇஸ்ரேவல் கூட் ப் பிரச்சாராம்.
எப்படியாவ பலஸ்தீனத்தில் ஹமாஸ்
அரசாங்கம் அைமப்பைதத் த ப்பேத இந்
தப்பிரச்சாரத்தின் ேநாக்கம். அதன் விைள
தான் ேமற்குக் கைரயில் அல்பத்தா ம்
காசாவில் ஹமாஸூம் தனித்தனிேய
ஆளேவண்டி வந்த வரலா . இப்ேபா
கூ ங்கள் வாசகர்கேள, பலஸ்தீனத்தில்
ஜனநாயகம் வளரவிடாமல் த த்த
ஹமாஸா அெமரிக்காவா? ஹமாஸ் தீவி
ரவாத இயக்கெமன்றால் அதைன தீவி
ரவாதியாக்கிய யார்? பலஸ்தீனர்களா
அல்ல இஸ்ரேவ ம் அெமரிக்கா ம்
அவற்றின் ேநச நா க மா?
இந்த நாடகத்ைத விளங்கிக்
ெகாண்டால் பலஸ்தீனம் ற்றாக ஒ
நாள் அகன்ற இஸ்ரேவ க்குள் அடக்
கப்ப ம்வைர அெமரிக்கா ம் அதன்
ேநச நா க ம் இஸ்ரேவலின் ஆக்கிர
மிப் க்கு ஆதர வழங்கிக்ெகாண்ேட
இ க்கும் என்பைத ம க்க டியா .
அவ்வா அடக்கப்பட்டபின் பலஸ்
தீன மக்களின் நிைல அ ஸ்திேரலியா
ஆதிவாசிகளின் நிலைமக்கும் கீேழ
தள்ளப்ப வ நிச்சயம். இந்த நிைலயில்
உலக ஸ்லிம்கள் உணரேவண்டிய இன்
ேமார் கசப்பான உண்ைம ம் உண் .
ஐேயா! அர நா கேள
இஸ்ரேவல் ேபாரா த பல ள்ள
ஒ நா . அ மட் மல்ல, அதற்குத்
ேதைவயான ஆ தங்கைள அந்த நாேட
உற்பத்தி ெசய்யக்கூடிய வல்லைம ம்
அதற்குண் . அதற்குத் ேதைவயான
விஞ்ஞானிகைள ம் வல் னர்கைள ம்
விஞ்ஞான ஆய் கூடங்கைள ம் அந்த
நா உற்பத்தி ெசய் ள்ள . அதற்ேகற்
றவா அந்த நாட்டின் கல்வி அைமப் ம்
அைமந் ள்ள . எனேவ அந்த நாட்ைட
எதிர்த் ப் ேபாராடேவண் மானால்
அேத வளங்கைளக்ெகாண்ட நா களா
ேலதான் டி ம்.
1948 இலி ந்
ன் தடைவகளி
லாவ அர நா கள் இஸ்ரேவ டன்
ேமாதித் ேதால்விையத் த வின. ஆனால்
அதன் பின்னராவ விஞ்ஞான ரீதியாகத்
தம நா கைள ன்ேனற்றம் அைடயச்
ெசய் இஸ்ரேவ க்கீடாகத் தம்ைமத்
தயார் ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற
எண்ணம் எந்த ஒ அர நாட் க்காவ
எ ந்த ண்டா? அந்நிய நா களிடமி
ந் ேபார்க்க விகைள விைலக்கு வாங்
கினா ம் அவற்ைற இயக்கும் திறைமயா
வ இந்த நா களிடம் இ க்கின்றதா?
இந்த நிைலயில் இஸ்ரேவைல எதிர்த் ப்
ேபாரா வ எப்படி?
உலக இஸ்லாமியக் கூட்டைமப்பில்
57 நா கள் அங்கம் வகிக்கின்றன. உலக
சனத்ெதாைகயில் ஸ்லிம்கள் இ ப
சதவீதத்தினர் என் ெப ைமேயா
கூறப்ப கிற . ஆனால் எந்த ஒ
நாட் க்காவ ஐக்கிய நா களின் பா
காப் ச் சைபயில் ரத் அதிகாரத் டன்

அங்கத் வம் உண்டா? ஏன் இந்தப் பல
ஹீனம்? வ ைமேய இதற்குக் காரணம்
என் நீண்டகாலமாகக் கூறிவந்தனர்.
ஆனால் 1980 களிலி ந் இைறவேன
அந்த வ ைமைய விரட்ட வழிவகுத்
த ேபான் எண்ணிக் கணக்ெக க்க
டியாத அள க்கு எண்ெணய் வளத்
தினால் மைலேபான் பணம் வந்
குவிந்த . அந்தப் பணத்ைதைவத்
என்ன ெசய்தார்கள்? எத்தைன விஞ்ஞான
ஆய் கூடங்கைள அைமத் எத்தைன
விஞ்ஞானிகைள ம் அறிவாளிகைள ம்
உ வாக்கினர்? உல்லாச ரிகைள ம்
மாடமாளிைககைள ம் ஆடம்பர வி
திகைள ம் உ வாக்கிய அள க்கு ஏன்
விஞ்ஞான கூடங்கைள ம் ல்நிைல
யங்கைள ம் ஆய் நிைலயங்கைள ம்
அைமக்கவில்ைல? அைமக்கப்பட்ட
கல்விக் கூடங்களி ம் என்ன வைகயான
கல்விையப் கட்டினர்? சிந்தைனைய
மட்டந்தட்டி, சிந்தைனயாளர்கைள ம்
சிைறயிலைடத் , மர க்கல்விைய ம்
மர வாதிகைள ம் வளர்த் விட்டதனால்
எத்தைனேயா ஸ்லிம் அறிஞர்க ம்
ஆய்வாளர்க ம் ேமற்கு நா க க்குப்
பைடெய த்த தான் மிச்சம்.
அர நா க க்குப் பணம் குவியத்

ெதாடங்கிய காலத்திேலதான் சீனா ம் இந்
தியா ம் ெபா ளாதார, கல்விச் சீர்தி த்
தங்கைள ேமற்ெகாண் தம நா கைள
ன்ேனற்றத் ெதாடங்கின. இன்ைறக்கு
அந்த நா க க்கு நிகராக எந்த ஒ
ஸ்லிம் நாடாவ வளர்ச்சி ெபற்றி க்
கின்றதா? சீனர்க க்கும் இந்தியர்க க்
கு ள்ள சிந்தனாசக்தி ஸ்லிம்க க்குக்
கிைடயாதா? ஸ்லிம்களின் அன்ைறய
அறி வளர்ச்சிக்கு என்ன நடந்த ? யார்
அந்த வளர்ச்சிக்குத் தைடக்கல் ேபாட்
டனர்?
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப அறிைவ
வளர்த் ஆ தபலத் டன் உலக
அரங்கின் ன்வரிைசயில் நின்
ெகாண் இஸ்ரேவ க்கும் அதன்
ஆதரவாளர்க க்கும் பதிலடி ெகா க்கக்
கிைடத்த ஒ அரிய சந்தர்ப்பத்ைத
1980களில் ந வவிட்டபின் இப்ேபா
அர்த்தமற்ற ஆர்ப்பாட்டங்கைள நடத்
வதனால் பலஸ்தீனம் காப்பாற்றப்படப்
ேபாவதில்ைல. எண்ெணய் வளத்தா ம்
வறிய நாட் மக்களின் வியர்ைவயி
னா ம் அன்ைறய ஆயிரத்ேதார் இர க்
கன கைள நனவாக்கி ெஜாலிக்கும்
இன்ைறய அர நா கள் இப்ேபா இஸ்
ரேவ டன் நட் ற ெகாண்டாடத் டிப்
பைத எவ்வா சரி காண்பேதா? எனேவ
ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட ேவண்டி
ய இஸ்ரேவ க்கு எதிராக அல்ல இந்த
அர நா க க்கு எதிராகேவ.
பலஸ்தீனத் யர்
பலஸ்தீன மக்கேள! உங்களின் தியா
கங்க ம் இழப் க ம் வரலாற்றில்
எங்குேம மறக்க டியாத ெப ைம ம்
ேசாக ம் கலந்த காப்பிய நிகழ் கள்.
ஒவ்ெவா
ைற ம் நீங்கள் நசுக்கப்
பட் அழிக்கப்ப ம் ேபாெதல்லாம்
உங்கேளா ேசர்ந் ேபாராட ேவண்
டியவர்கள் ெவ ம் வார்த்ைதகளால்
மட் ம் ஆ தல் கூறிக்ெகாண் விலகி
நிற்கின்றனர். சமாதானம் என்ற ெபயரில்
எதிரிக்கு வக்காலத் வாங்குபவர்களாக
அவர்கள் மாறி ள்ளைத நிைனக்கும்
ேபாெதல்லாம் எத்தைனேயா ஏைழ
ெநஞ்சங்கள் உங்க டன் ேசர்ந் கு
கின்றன. இ அவர்கள் உங்க க்குச்
ெசய் ம் ேராகம். ஆனால் ஒன்
மட் ம் உண்ைம. உங்களின் எதிரிகள்
உங்கைள நசுக்குவேதா மட் ம்
ஆ தல் அைடயப் ேபாவதில்ைல.
அவர்களின் எதிர்கால ஆக்கிரமிப் ேஜார்
டாைன ம் எகிப்ைத ம் சிரியாைவ ம்
இராக்ைக ம்கூட குறிைவத் ள்ள .
இதனாேலதான் அந்த நா கைள ம்
எ ம்பவிடாமல் ேமற்குலகு சீரழித் க்
ெகாண்டி க்கிற . ஸ்லிம்களின் உ
மானியப் ேபரரைசச் சின்னாபின்னமாக்
கெவன் ஐேராப்பிய நா கள் தலா
வ உலகப் ேபா டன் ஆரம்பித்த சதி
இன் ம் நடந் ெகாண்ேட இ க்கிற .
பலஸ்தீனப் ேபாராட்டம் அதன் இன்ைறய
அத்தியாயம்.
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ெகாேரானா ேகாரத் தாண்டவமாடிக்
ெகாண்டி க்கிற . உலகளவில் 40 இலட்சம்
மரணங்கள் எ ம் அச்சத்திற்குரிய எண்
ணிக்ைகைய ெந ங்கிக் ெகாண்டி க்கிற .
மீ ம் வழியறியா தவித் க் ெகாண்டி க்
கிற உலகம். ஓராண் க்கு ேமலாகி ம்
இன் ம் அந்த ைவரஸின் ெதாடக்கம் பற்றி
மட் ம் நம்மால் அறிய டியவில்ைல.
எந்த ஒ ெதாற் ேநாய்க்கும், அந்த ேநாய்
எங்கு ஆரம்பித்த என்ற லம் அறிந்த
பின்னர் தான் ெவற்றிகரமான தீர் என்ப
கிைடக்கும். ஆனால், ெகாவிட்19 ைவரஸ்
மனிதனால் உ வாக்கப்பட்டதா? இயற்
ைகயாக உ வானதா? என்ற அடிப்பைட
ேகள்வி கூட இன் வைர சர்ச்ைசக்குள்ளாகி
விவாதிக்கப்ப கிற .
சீனாவின் ஹான் நகரில் தான் தன்
தலில் இந்த ைவரஸ் ேநாய் ெதாற்
இ ப்ப கண் பிடிக்கப்பட்ட . ஏற்க
னேவ இேத ெகாேரானா ைவரஸ் வைகயான
சார்ஸ் ேநாய் ெதாற் அேத பகுதியில்
உள்ள ெவௗவால்களால் பரவிய என
நி பிக்கப்பட்டி க்கிற . அதனால் இந்த
ைவரஸ் கூட அப்படி உ வாகியி க்க
வாய்ப் கள் இ ப்பதாக ெசால்லப்பட்
ட . ஆனால், இ இன் ம் நி பிக்கப்ப
டவில்ைல.
ஹானின் அரிய வைக உயிரினங்
களின் மாமிச சந்ைதயில் இ ந்த பல க்கு
ெமாத்தமாக இந்த ைவரஸ் ேநாய் ெதாற்
ஏற்பட்டதால், இந்த சந்ைதயில் இ ந்
தான் ைவரஸ் உ வாகியி க்கலாம் என
சந்ேதகிக்கப்பட்ட . ஆனால், உலக சுகா
தார நி வனத்தின் அதிகாரிகள் மற் ம்
சீன அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப் க் கு
ஆய் ெசய் அவ்விடத்தில் அதற்கான
சான் கேள இல்ைல என அறிவித்த .
ஹான் நகரில்இ க்கும் ஹான் இன்ஸ்
டிட் ட் ஆஃப் ைவரஸ் பரிேசாதைன
கூடத்தில் இ ந் இந்த ைவரஸ் கசிந்தி
க்கும் என சந்ேதகிக்கப்பட்ட . அேத
சிறப் க் கு , அேத சான் கள் இல்ைல
என்ற காரணத்ைத ெசால்லி அந்த சாத்தியக்
கூ கைள ம் நிராகரித்த .
அந்தவைகயில், பல இலட்சம் உயிர்கைள
பலிவாங்கி, உலைகேய உ க்கி ெகாண்
டி க்கும் ஒ ெப ந்ெதாற் ேநாயிைன
பற்றி நாம் இன் ம்
தாக அறிய
வில்ைல. தினம் உ மாற்றம் அைட ம்
ைவரஸ் ேநாய் பற்றிய
ரிதேல
இன் ம் கிட்டிய பாடில்ைல. ேநாய்க்கான
காரணம் ஒன்றைர வ டங்கள் தாண்டி ம்
ேகள்விக்குறியாக இ க்கிற . இன் ம்
ேநாய்த் தீர்க்கும் வழி ம் ஐயமின்றி ெதளி
ப த்தப்படவில்ைல.
நாட்டில் ெதாடர்ந் ஊரடங்கு அ ல்ப
த்தப்பட் ள்ள ேபாதி ம் அ தளர்
க டன் கூடிய ஊரடங்காகேவ உள்ள .
நம அத்தியாவசிய ேதைவக க்கு ஏற்ப
ஊரடங்கில் தளர் கள் காணப்ப கின்றன.
ஏெனனில், ஒ மாத காலம் வீட் உண ப்
ெபா ட்கைள வாங்காமல் இ க்க டியா .
ேதைவக்க க்கு ஏற்ப நாம் கைடக க்கு
ெசல்லத்தான் ேவண் ம். ஆனால், நாம்
நமக்கு கிைடத் ள்ள ஊரடங்கு தளர்
கைள உதாசீனப்ப த்தக்கூடா . சிலர்
ேதைவகளின்றி ஊரடங்கு காலங்களில்
பயணங்கைள ேமற்ெகாள்கின்றதைன நாம்
அவதானிக்ககூடியதாக உள்ள . குறிப்
பாக ெபா ட்கள் வாங்குவதாகக் கூறி
அடிக்கடி சிலர் நகரங்களில் நடமா கின்
றனர். ஒேர தடைவயில் கைடக்கு ெசன்
நமக்கு ேதைவயான ெபா ட்கைள வாங்கி
வ வேத சால சிறந்த . ஆனால் அதைன
வி த் நிைனக்கின்ற ேபாெதல்லாம்
கைடத்ெத க்க க்கு ெசல்வ இக்கால
கட்டத்தில் தவறான ஒ நடவடிக்ைகேய
என்பைத மனங்ெகாள்ள ேவண் ம்.
இரா வத்தினர் ெத வில் நடமாடினால்
மட் ேம சிலர் வீட் க்குள் அைடப்பட்
இ ப்பதைன காண டிகின்ற . இைள
ஞர்கள் ஊரடங்கு காலத்தில் அதிகமாக
ெவளிேய நடமா வதைன காணக்கூடி
யதாக உள்ள . இன் ெகாேரானா நம்
அ கில் உள்ள ேபாதி ம் நாம் அச்சம்
இன்றி ஊரடங்கு காலத்தில் நடமாடிக்
ெகாண்டி க்கின்ேறாம் . சிலர் இவ் ஊரடங்கு
காலத்தில் உறவினர்கள் வீ க க்கு
ெசல்கின்றனர் . இதைன கண்கூடாகேவ
பார்க்க டிகின்ற . கிராமப் ற பகுதிகளில்
இதைன பரவலாக காணக் கூடியதாக உள்
ள . தற்ேபா அதிகளவில் பலர் ச்சக்கர
வண்டிகைள உடைமயாக ைவத் ள்ளனர்.
வீதியில் ைவத் ெபாலிஸார் இைட மறிக்
கின்ற ேபா ைவத்தியசாைலக க்கு ெசல்
வதாக ெபாய் காரணங்கள் கூ கின்றனர்.
இவர்கள் ெபாலிஸாைர ம், இரா வத்
ைத ம் ஏமாற் வதாக நிைனத் க் ெகாள்
கின்றனர்.
எம கண் க்கு ன்னாேலேய எம
மக்கள் அழிந் ேபாகின்றனர். இதைன அ
மதிக்க டியா . இவற்ைற எப்படியாவ
த த் நி த்த ேவண் ம். ெகாேரானாைவ
ச கமாக கம் ெகா ப்ப பற்றி நாம்
சிந்திக்க ேவண் ம். தற்ேபாைதய ேபாக்கு
வரத் கட் ப்பா கைள உரிய ைறயில்
நைட ைறப்ப த்தாவிட்டால் ேபாக்குவ
ரத் கட் ப்பா கைள நீடிக்கேவண்டியி
க்கும் என இலங்ைக ம த் வ சங்கம்
ெதரிவித் ள்ள . ச கத்திற்குள் ெபா
மக்கள் நடமாட்டம் வழைமயாக காணப்ப
வதால் ேபாக்குவரத் கட் ப்பா கள்
உரிய ைறயில் நைட ைறப்ப த்தப்ப
கின்றதா என்ற ேகள்வி எ கின்ற . தற்
ேபாைதய கட் ப்பா கள் தளர்த்தப்பட்டால்
திடீெரன ேநாயாளர்கள் எண்ணிக்ைக அதிக
ரிக்கும் என ம் எச்சரித் ள்ள .
நாளாந்தம் 2000 க்கும் ேமற்பட்ட ேநாயா
ளர்கள் அைடயாளம் காணப்ப கின்ற
நிைலயில் நா ஆபத்தான நிைலயில் உள்
ளதாக கூறப்ப கிற . இலங்ைகயில் கடந்த
காலங்களில் அதிகளவிலான ெகாவிட்
ெதாற்றாளர்கள் அைடயாளம் காணப்பட்

கட் ைர
ள்ளனர். இவ்வா கடந்த காலங்களில்
அதிகளவிலான ேநாயாளர்கள் அைடயாளம்
காணப்பட் வ கின்ற நிைலயில், தமிழ்
சிங்கள த்தாண் காலப் பகுதியில் நாட்
மக்களின் ெசயற்பா கள் காரணமாக
ெகாவிட் 3 ஆவ அைல ஏற்பட் ள்ளதாக
ெதரிவிக்கப்ப கிற . சித்திைர த்தாண்
காலப் பகுதியில் ெப மளவிலான மக்கள்
ஆைட, அத்தியாவசிய ெபா ட்கள் என பல்
ேவ ெபா ள் ெகாள்வனவிற்காக சுகாதார
வழி ைறைய மீறி ெசயற்பட்டி ந்தனர்.
இந்த நிைலயில், த்தாண்
டிவைடந்
ததன் பின்னர், இலங்ைகயில் ெகாவிட்
ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக க ைம
யாக அதிகரித்தி ந்த .

ஓட்டம் ெகாண்ட ஒட்சிசன் சிகிச்ைச இயந்தி
ரங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு உள் ர்
மற் ம் சர்வேதச அரச சார்பற்ற நி வனங்
களின் உதவிைய அரசாங்கம் நாடி ள்ள .
அவசர சிகிச்ைச ேதைவப்ப ம் ெகாேரானா
ேநாயாளிகளின் நன்ைம க தி அத்தைகய
அலகுகைள ெகாள்வன ெசய்வதற்கான
நிதி ஒ க்கீட்ைட ேமற்ெகாள்வ குறித்
அரச சார்பற்ற நி வனங்க க்கு பணிக்
கப்பட் ள்ள . இலங்ைகயில் ெசயற்ப ம்,
உள் ர் மற் ம் சர்வேதச அரச சார்பற்ற
நி வனங்களிடம் எ த்
லம் இந்தக்
ேகாரிக்ைக வி க்கப்பட் ள்ள
திய ைவரஸ் ச தியாக பரவக்கூடிய
ஆற்றல்கைள ெவளிப்ப த்தக் கூடியதாக

Friday 18, June 2021
பட் அதன் பின்னேர விநிேயாகம் இடம்
ெப கிற . இதனால் ெசயன் ைறக்கு
அதிக ேநரம் ேதைவப்ப வதாக கூறப்ப
கிற தற்ேபாைதய கட் ப்பா மற் ம்
பரவல் இைத திறம்பட ெசயல்ப த்த
தைடயாக உள்ளதாக கூறப்ப கிற . உண்
ைமயில் ெகாேரானா விவகாரத்ைத ெபா த்
தவைர பல பணிகள் உடனடியாக ேமற்
ெகாள்ளப்பட ேவண்டி ள்ளன. அவற்றில்
தலாவ ெகாேரானா ெதாடர்பான விழிப்
ணர்ைவ மக்கள் மயப்ப த் வ ம் தீவி
ரப்ப த் வ மாகும். ெகாேரானாத் ெதாற்
ேநாய் உலகில் எவ்வா பரவி ள்ள ? இதி
லி ந் நம்ைம பா காப்பதற்கு எத்தைகய
நடவடிக்ைககைள எ க்கலாம் ? என்ப



வாக்க ேவண் ம். அல்ல ஏலேவ நைட
ைறயில் உள்ள கு க்கைள மீள் ன த்
தானம் ெசய்தல் ேவண் ம்.
இவர்களில் அன்றாட உைழப்பாளர்
க க்கு அவசர நிவாரண உதவிகைள
வழங்குவதற்கு கூடிய அவதானம் ெச த்த
ேவண் ம். அன்றாட உைழப்பாளிகள்
பயணத் தைட காலத்தில் வ மானங்கள்
எ
மற் இ க்கின்றனர். அவர்க க்கான
நிவாரண உதவிகைள உடனடியாக வழங்
க ேவண் ம். சுய ெகௗரவம் , தன்மானம்
காரணமாக அவர்கள் பிறரிடம் ைகேயந்தாத
நிைலயில் உள்ளனர் . அந்தவைகயில் ,
அன்றாட உைழப்பாளிகள் என்பதற்குள் அங்
காடி வியாபாரிகள், கூலித் ெதாழிலாளர்கள்,
ச்சக்கர வண்டி ஓட் நர்கள், வாகன தி த்த
ுனர்கள் ேபான்ேறார்கள் அடங்குவார்கள்.
எனேவ, இத்தைகயவர்கைளப் பற்றி
மிகுந்த கரிசைன டன் கவனம் ெச த்த
ேவண்டிய ேதைவ ச கத்தில் உள்ள .
ெபா
டக்கம் மற் ம் பயணத்தைட
காலங்களில் மாணவர்களின் கல்வி நட
வடிக்ைககள் ெபரி ம் பாதிப் க்குள்ளாகி
இ க்கின்றன . பாடசாைலகள் மற் ம்
தனியார் கல்வி நிைலயங்கள் டப்பட்ட
நிைலயில் மாணவர்களின் கல்வி நடவ
டிக்ைகக க்காக மாற் வழி ைறகைள
ேதட ேவண்டி ள்ள . அந்த வைகயில்,
மாணவர்கள் சுய கற்றலில் ஈ ப வதற்
கான திட்டங்கைள வகுத் ெசயல்ப வ
மிக அவசியமாக இ க்கிற . Zoom வழி
கற்றல்கற்பித்தல் ைற ெவற்றிைய த ம்
நிைலயில் இல்ைல என்பைத அறிய
டிகிற . இந்நிைலயில், சுயகற்றல் ஒ
சிறந்த வழி ைறயாக க தப்ப கிற .
எனேவதான், Zoom வழி கல்வி கற்றல் வழி
ைறைய மாணவர்கள் தம சுய கற்றல்
வளர்ச்சிக்கு பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ன்
வர ேவண் ம். இதற்கு ெபற்ேறார்கள் தம
பிள்ைளக க்கு உதவி ரிய ேவண் ம்.
குறிப்பாக கல்வி ெபா தராதர சாதாரண தர
மாணவர்கள் மற் ம் உயர் தர மாணவர்கள்
இ விடயத்தில் கூடிய அளவில் கரிசைன
காட்ட ேவண் ம்.
நாடளாவிய ரீதியில் த ப் சி ஏற்றல்




குறிப்பாக நாெளான்றில் 500 ெதாற்றா
ளர்கள் கூட அைடயாளம் காணப்படா
தி ந்த இலங்ைகயில், தற்ேபா 2900
த்திற்கும் அதிகமான ெதாற்றாளர்கள்
நாெளான்றில் அைடயாளம் காணப்ப ம்
அளவிற்கு ெகாவிட் ெதாற்றாளர்களின் எண்
ணிக்ைக ச தியாக அதிகரித் ள்ள . இந்த
நிைலயில், ம த் வமைனகளில் ெகாவிட்
ெதாற்றாளர்க க்கான சிகிச்ைச வழங்க
ேபாதிய இடவசதி காணப்படாத பின்ன
ணியில், சில ெகாவிட் ெதாற்றாளர்கள் தம
வீ களிேலேய தனிைமப்ப த்தப்பட் ,
சிகிச்ைச ெபற் வ வதாக ஊடகங்கள் பல
ெசய்தி ெவளியிட்டி ந்தன. இவ்வாறான
நிைலயில், தற்ேபா ம த் வமைனகளில்
ேமலதிக இடவசதிகைள ஏற்ப த் வதற்
கான நடவடிக்ைககைள அரசாங்கம் ன்
ென த் வ கிற .
நாட்டின் 25 மாவட்டங்களி ம் தற்ேபா
ெகாவிட் ைவரஸ் மிக ேவகமாக பரவி வ
கின்ற நிைலயில், அதிகளவிலான ெகாவிட்
ெதாற்றாளர்கள் பதிவாகும் இடங்கள் மாத்
திரம் தனிைமப்ப த்தப்பட் ள்ளன.
குறிப்பாக நாட்டின் சில கிராம உத்திேயா
கத்தர் பிரி கள் மற் ம் ெபாலிஸ் பிரி கள்
தனிைமப்ப த்தப்பட் ள்ளன.
ெகாவிட்19 ெதாற் உ தியானவர் களின்
எண்ணிக்ைக மாத்திரமன்றி ைவத்தியசா
ைலகளில் அ மதிக்கப்ப பவர்கள், தீவிர
சிகிச்ைச பிரி களில் சிகிச்ைச ெப ேவார்
எண்ணிக்ைக, ஒட்சிசன் ேதைவ ைடேயார்
எண்ணிக்ைக என்பன ச தியாக அதிகரித்
ள்ளன. ெகா ம் மாநகர எல்ைலக்குள்
எ மாறான ேசாதைனகள் லம் கண்ட
றியப்ப ம் ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்
ைக ம் அதிகரித் ள்ள . அத்ேதா அறிகு
றியற்ற மற் ம் ெதாற் ஏற்பட்ட பின்னர்
பார ரமான நிைலைம ஏற்ப வைத ம்
ம த் வர்கள் அவதானித் ள்ளளர். தற்
ேபாைதய ைவரஸ் விைரவாக ெதாற் வதாக
சந்ேதகிக்கப்ப கிற .
இளம் ேநாயாளர்கள் மத்தியில் பார ர
மான அறிகுறிக ம் அவதானிக்கப்ப கின்
றன. ெகா ம் ரிட்ஜ்ேவ சீமாட்டி ம த்
வமைனயில் பணி ரி ம் ம த் வர்கள்,
பிள்ைளகள் மத்தியில் ெதாற் உ தியான
வர்களின் எண்ணிக்ைக ச தியாக அதிக
ரித் ள்ள . ஆய் கூட ஆராய்ச்சிகைளத்
ெதாடர்ந் , ச தியாக ெதாற் ம் சாத்தி
ய ள்ள தியெதா உ மாறிய ைவரஸ்
உள்ளதா என்ற சந்ேதகம் எ ந்த . இந்த
ைவரஸ் இலங்ைகயில் ஏற்ெகனேவ இ ந்த
உ மாறிய ைவரஸில் இ ந் ேதான்றிய
தா அல்ல ேவெறா நாட்டில் இ ந்
இலங்ைகக்குள் திதாக வந்தி க்கக்கூடிய
ைவரஸா என்ப ெதாடர்பில் அவதானம்
ெச த்தப்பட் ள்ள . குறிப்பாக, இத்த
ைகய திய ைவரஸ் பர வதன் சாத்தியம்
காரணமாக, ஒவ்ெவா பிரைஜ ம் ன்றாம்
அைலயின் விைள கைளப் ரிந் ெகாள்
வ
க்கியமான .
ெகாேரானா ேநாயாளிக க்கு சிகிச்ைச
அளிப்பதற்கான அதிகரித் வ ம்
ேதைவைய ர்த்தி ெசய்வதற்காக உயர்

இ க்குமாயின், ஆகக்கூ தலாேனா க்கு
ெதாற் ஏற்படலாம். அதன் லம் பார ர
மான ேநாயாளிகளின் எண்ணிக்ைக அதிக
ரித் , ம த் வமைனகள் ைகயாள டியாத
அளவிற்கு ெந க்கடி ஏற்படக் கூ ம். இ
கூ தலான மரணங்க க்கு வழிவகுக்கும்.
உ மாறிய திய ைவரஸ், வய
திர்ந்த
வர்கைள விட ம் இளவயதினைர கூ த
லாக பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம்.
நாட்டில் தினசரி ெகாவிட் ெதாற்
வீதங்கள் மற் ம் மரணங்களின் எண்ணிக்
ைகைய க த்தில் ெகாள் ம்ேபா நா
அபாயகரமான நிைலைய எதிர்ேநாக்கி ள்
ளதாக ெதரிவிக்கப்ப கிற . நாட்டில் 10%
ஆேனார் தற்ேபாைதய த ப் சி ெசயல்
ைறயின் லம் த ப் சியிைன ெபற்
க்ெகாண் ள்ளனர். ெப ம்பாலாேனார்
த ப் சியின் தல் ேடாைச மாத்திரேம
ெபற் க்ெகாண் ள்ளனர். அதிகமாேனார்
இ வைர இரண் அள கைள ம் ெபற் க்
ெகாள்ளவில்ைல என ெதரிவிக்கப்ப கிற .
த ப் சியின் தல் ேடாைச ெபற்ற
வர்கள் தம ேநாய் எதிர்ப் சக்திைய
அதிகரிக்க சரியான ேநரத்தில் இரண்டா
வ ேடாைச ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
அந்தவைகயில், இரண்டாம் த ப் சிக்
கான ேடாஸ் தற்சமயம் கிைடத்தி ப்பதால்
ெபா மக்கள் ேதைவயற்ற அச்சத்ைத
ஏற்ப த்தி ெகாள்ள ேவண்டாம் என சுகா
தார ேசைவகள் பணியகம் ெதரிவித் ள்
ள . தற்ேபா 15 லட்சத் 50 ஆயிரம்
ைசேனாபாம் த ப் சிகள் கிைடத் ள்ளன.
தற்ேபா
தலாவ த ப் சிைய ஏற்றிக்
ெகாண்டவர்க க்கு இரண்டாவ த ப்
சி ஏற் ம் பணி ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள .
ஸ் ட்னிக் இரண்டாவ த ப் சிக ம்
தற்சமயம் கிைடத் ள்ளன. இந்த விடயம்
குறித் அனாவசியமாக அச்சத்ைத ஏற்ப
த்தி ெகாள்ள ேவண்டாம் என ேம ம்
சுகாதார ேசைவகள் பணியகம் மக்கைள
ேவண்டிக் ெகாண் ள்ள .
இலங்ைகக்கு 6 இலட்சம் AstraZeneca
த ப் சிகைள வழங்க ஜப்பான் இணக்கம்
ெதரிவித் ள்ள .
இந்த த ப் சி கிைடக்கும் பட்சத்தில்,
தல் கட்டத்தில் AstraZeneca த ப் சிைய
ஏற்றிக்ெகாண்ட 6 இலட்சம் ேப க்கான
இரண்டாம் த ப் சிைய வழங்குவதற்
கான வாய்ப் க் கிைடக்கும். 6 இலட்சம்
AstraZeneca த ப் சிகைள ெபற் த்த
மா ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ,
ஜப்பான் பிரதமர் Yoshihide Sugaவிடம் ன்
ைவத்த ேகாரிக்ைகக்கு, சாதகமான பதில்
கிைடத் ள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரி
அறிவித் ள்ள .
ெகாவிட் நிவாரண நிதிக்காக 30 மில்
லியன் பா ஜனாதிபதி மற் ம் பிரதமரால்
ஒ க்க்ப்பட் ள்ள . ெகாவிட் நிவாரண நிதி
யாக 5000 பா இம் ைற ேதர்ந்ெத க்கப்
பட்டவர்க க்கு மாத்திரேம வழங்கப்ப வ
தாக அறிய டிகிற . ச ர்த்தி பயனாளர்கள்
ெகாவிட் ெதாற்றால் ெதாழில் வ மானம்
இழந்ேதார் மற் ம் குைறந்த வ மானம்
ெப ம் கு ம்பங்கள் அைடயாளம் காணப்

பற்றி விழிப் ணர்ைவ மக்க க்கு ெகா க்க
ேவண்டிய அவசியம் உள்ள . இதன்ேபா
ன் த ப்
ைறகள் ெதாடர்பாக அறி
த்தல்கைள ம் வழங்க ேவண் ம் க்
கியமாக கக் கவசம் அணிதல், ைககைள
க
தல், ச க இைடெவளிைய ேபணிக்
ெகாள் தல் என்பன ெதாடர்பாக ம் அறி
த்தல்கைள வழங்க ேவண்டி ள்ள .
மக்களின் உடலில் ேநாய் எதிர்ப் சக்
திைய அதிகரிக்க ெசய்வ பற்றி நடவடிக்
ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். இதற்கு
எமக்கு பாரம்பரிய ம த் வ ைறகள்
மிக ம் ைண ரி ம். அந்த வைகயில்,
ெகாேரானா பாதித்தவர்க க்கு மிகப்ெப
ரிய சிக்கைல ெகா ப்ப ஒட்சிசன் அள
குைறவ தான். ஆகேவ, உடலின் ஒட்சிசன்
அளைவ அதிகரிக்கக் கூடிய உண க
ைள ம் உட்ெகாள்ள ேவண் ம். ைரயீரல்
மற் ம் சுவாசப் பாைதகைள ெகாேரானா
ைவரஸ் தாக்குவதால் உட க்குத் ேதைவ
யான ஒட்சிசன் கிைடப்பதில் சிக்கல் உ
வாகி ச்சுத் திணறல் ஏற்ப கிற . இரத்த
சிவப்ப க்களில் இ க்கும் ஒட்சிசன்
அள குைற ம் ேபா ெகாேரானா ைவரஸ்
பாதித்த நப க்கு ெசயற்ைகயாக சுவாசம்
ேதைவப்ப கிற . சரியான ேநரத்தில்
ெசயற்ைக சுவாசம் ெகா க்கப்படவில்ைல
என்றால் அவர் உயிரிழக்க ேநரி ம். எனேவ
நம் உடலில் ஒட்சிசன் அளைவ அதிக
ரிக்கும் உண கைள சாப்பி வ அவசிய
மாகும்.
அ த்த , ேநாய் ெதாற் க்குள்ளான
வர்க க்கு மனிதாபிமான உதவிகைள
ெசய்வதற்கு ன்வரேவண் ம். ேநாய்
ெதாற் க்குள்ளான வைர ச கத்தில்
இ ந்ேத ஒ க்கும் நிைல காணப்ப கிற .
இதனால், ெதாற் க்குள்ளானவர்கள் மிகுந்த
மன அ த்தத் க்கு உள்ளாகின்றனர். இ
தவிர்க்கப்படேவண் ம் . ெதாற் க்குள்ளா
னவர்கள் எவ ம் ேநாைய தாமாக வி ம்பி
ஏற் க் ெகாண்டவர்கள் அல்ல என்பைத
மனங்ெகாள்ள ேவண் ம். ச கப் பரவல்
ேபான்ற காரணங்களால் அவர்கைள அறி
யாமேலேய ெதாற் க்குள்ளாகின்றார்கள்.
எனேவ , ெதாற் க்குள்ளானவர்க க்கு
ேபாதிய அள உள ஆற் ப்ப த்தல்
சிகிச்ைச ெகா க்கப்ப தல் ேவண் ம்.
ைவத்தியசாைலகளி ம் அவர்கள் ைவத்
தியர் மற் ம் தாதியர்கள் லமாக மனிதா
பிமானமற்ற ைறயில் நடத்தப்ப வதாக
தகவல்கள் கிைடக்கின்றன. எனேவ தான்
, இவ்வாறான அ கு ைறகள் தவிர்க்கப்
பட ேவண் ம். ேநாய்த் ெதாற் க்குள்ளாகி
வீ களில் தனிைமப்ப த்தப் பட் ள்ள
கு ம்பங்க க்கும் அல்ல ேநாய்ெதாற்
க்குள்ளாகி தனிைமப்ப த்தப்பட் உள்ள
கிராமங்கள் ேதா ம் அவசர நிவாரண ,
மனிதாபிமான உதவிகைள வழங்குவதற்கு
ன் வரேவண் ம். அன்றாட வாழ்க்ைகக்கு
ேதைவயான ெபா ட்கைள அவர்க க்கு
விநிேயாகிப்பதற்கு ஒ ெபாறி ைறைய
உ வாக்க ச க ஆர்வலர்கள் ன்வர
ேவண் ம். இதற்காக கிராமங்கள் ேதா ம்
அனர்த்த காைமத் வ கு க்கைள உ

யற்சிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டா ம்
அ ேபாதிய அளவிற்கு பரவலாக்கப்
படவில்ைல என்ப நிதர்சனமாகும்.
ேபாதியள த ப் சிகள் இன் ம்
வந் ேசரவில்ைல என்பதாக கூறப்
ப கிற . ஏற்கனேவ த ப் சி ஏற்
றப்பட்டவர்க க்கு இரண்டாவ
த ப் சி ஏற்றப்பட ேவண்டிய நிைல
உள்ள . இ தவிர ஒ சிலர் த ப்
ம ந் கைள எ த் க்ெகாள்வதற்கு
தயங்குகின்றனர். ராதன சமய மற் ம்
ச க ட நம்பிக்ைககள் காரணமாக
த ப் ம ந் கைள எ த் க் ெகாள்வ
தவறான என்ற ஒ கண்ேணாட்டத்தில்
அவர்கள் உள்ளனர். இவர்கைளப்பற்றி ச க
மற் ம் சமயத் தைலவர்கள் அவதானம்
ெச த்த ேவண் ம். த ப் ம ந் களின்
ேதைவ மற் ம் நன்ைமகள் பற்றி
அவர்க க்கு அறி
த்தல்கள் வழங்கப்பட
ேவண் ம்.
ெபா வாக த ப் சிகள் ேபா வதற்கு
மக்கைள ஊக்குவிக்க ேவண் ம். குறிப்
பாக சீன த ப் சிகள் ெதாடர்பாக மக்கள்
மத்தியில் ஒ ேதக்கநிைல காணப்ப கி
ற . ெகாேரானாைவ கட் ப்பாட்டிற்குள்
ெகாண் வந்த தல் நா சீனா என்பைத
நாம் மறக்கக்கூடா . இவ்விடயத்தில் வல்ல
ரசுப் ேபாட்டி அரசிய க்குள் நாம் ைழயத்
ேதைவயில்ைல. எனேவ ைவத்திய ஆேலா
சைனயின் பிரகாரம் பரிந் ைரக்கப்ப ம்
த ப் ம ந் கைள ஏற்றிக்ெகாள்வதற்கு
தாமதிக்கக்கூடா . உலக சுகாதார ஸ்தாப
னத்தின் வழிகாட்டல்க ம், அறி
த்தல்
க ம் இ ெதாடர்பில் தாராளமாக கிைடக்
கின்றன.
எனேவ, சகல பிரைஜக ம் ெகாவிட்19
ெதாற் ம் அபாயத்ைதத் தணிப்பதற்காக
சாத்தியமான சகல ெபா ச் சுகாதார நடவ
டிக்ைககைள ம் மிகத் தீவிரமாக அ சரிப்
ப மிக ம் க்கியமான .
இதற்காக, கக் கவசம் அணி
வ ம், ஒ மீற்றர் அல்ல அதற்கு
ேமற்பட்ட இைடெவளி ேப வ ம்,
அடிக்கடி ைகக
வ ம் மிக ம்
அத்தியாவசியமானைவ. கூட்டமான
ஸ்தானங்களில் இ ந் விலகியி ப்ப
க்கியமான .
சகல ெபா ச் சுகாதார ற்பா காப் நட
வடிக்ைககைள ம் அ சரித் , மிக ம் அத்
தியாவசியமான ேதைவக க்கு மாத்திரேம
வீட்ைட விட் ெவளியில் ெசல்வ சிறந்
த என்பைத பிரக்ைஞ ர்வமாக உணர
ேவண் ம். ஆகேவ, தற்ேபாைதய சூழலில்
ெகாவிட் 19 தவிர்ப் க்கான சுகாதார வழி
காட்டல்கைள ஒவ்ெவா வ ம் உச்சளவில்
கைடபிடித் ெதா க ேவண் ம். அதன்
ஊடாக இத்ெதாற்றின் பர தல் ெதாடைர
ண்டிப்பதற்கு பங்களிக்க டி ம். அ ேவ
இன்ைறய அவசரத் ேதைவயாகும். என
ேவதான் தற்ேபா எ ம் ேகள்வி நாம்
வீழப் ேபாகிேறாமா? மீளப் ேபாகிேறாமா?
என்பைத நாேம டி ெசய் ெகாள்ள
ேவண் ம்.

னித மக்கா மஸ்ஜி ல் ஹராமில் கடந்த
11.06.2021 அன் இ
னிதஸ்தலங்க
க்குமான அதிகாரசைபயின் ெபா த்
தைலவர், ேபராசிரியர் அப் ர் ரஹ்மான்
பின் அப் ல் அஸீஸ் அஸ் சுைதஸ் ஆற்றிய
குத்பா உைரயின் ெதாகுப் .

தமிழில் :
கலாநிதி எம்.ஆர்.எம்.ஏ.ராசிக்
அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கேள! நாம்
வா ம் ேலாகத்ைதப் பா காப்ப ம்
அைத சிறந்த ைறயில் கட்டிெய ப்
வ ம் அல்லாஹ் எமக்குக் கடைமயாக்கிய
அமானிதங்களில் ஒன்றாகும். "அவேன
உங்கைளப் மியிலி ந் உண்டாக்கி,
அதிேலேய உங்கைள (சிறந்த ைறயில்
கட்டிெய ப்பி) வசிக்க ம் ைவத்தான்"
(11:61).
ய இஸ்லாமிய மார்க்கம் கரிசைன
காட்டிய விடயங்களில் க்கியமான
ைவகளாக மனித வாழ்வின் நிம்மதி ம்,
அபிவி த்தி ம், ன்ேனற்ற ம் உள்
ளன. அல்லாஹ்வின் உதவி டன் மனித
சிந்தைனயின் நல்ல ெப ேப களினால்
உ வாகும் அபிவி த்திகள் பிரேயாச
னமானைவகளாக ம், உயிரினங்களின்
நிம்மதிக்கும் ன்ேனற்றத்திற்கும் காரணி
களாக இ க்கேவண் ம் என் இஸ்லாம்
எ த் ைரக்கிற .
அறி மற் ம் ெதாழில் ட்ப ன்
ேனற்றங்கள் ஒவ்ெவான் ம் உலைக
சிறந்த ைறயில் கட்டிெய ப்பப் பயன்
பட ேவண் ம். அேதேவைள அத்
ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சிகள் மனிதனின்
நிம்மதிக்குத் ைணயாக ம், அவனின்
ேநர்வழிக்குக் காரணியாக ம், அவனின்
பா காப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பைவ
களாக ம் இ க்க ேவண் ம்.
நிச்சயமாக இஸ்லாத்தின் சமாதானத்
ைத உலகமயப்ப த் வதன் லம்
இந்த நல்ல ன்ேனற்றகரமான நிைலைய
இலகுவாக அைடய டி ம். ஏெனனில்
இஸ்லாம் மனித வாழ்வின் அைனத் க்
கட்டங்களி ம் மனிதைன நலவின்
பா ம், நிம்மதியின்பா ம் உண்ைமயின்
பா ம், சமாதானத்தின்பா ம் வழிகாட்
டிக்ெகாண்டி க்கிற .
உலைக கட்டிெய ப் வதில் மற்ைறய
அைனத் சித்தாந்தங்கைள ம் விட
னித இஸ்லாம் வீ நைட ேபாட்
ன்
தாரணமாக வரலாற்றில் தடம்பதித்தி
ப்பைத எவரா ம் ம க்க டியா .
ேகாளத்தின் ெபௗதீக வளங்கைளப்
ேபணி அதில் மனிதன் மற் ம் பிற உயி
ரினங்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கான
உத்தரவாதத்ைத வழங்கேவண் ம் என
வலி
த் ம் இஸ்லாம் எப்ெபா
ம்
ன்ேனற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் மார்க்
கேம தவிர அழி க க்குத் ைண
ேபாகும் மார்க்கம் அல்ல.
அல்லாஹ் தன் தி மைறயில்: " மியில்
(பஸாத்) குழப்பஞ்ெசய் ெகாண் திரி

உலகின் பல பாகங்களி ம் நிலவிவ
கின்ற அசாதாரண சூழைல ெவற்றிகரமாக
எதிர்ெகாள்வெதன்ப அைனவ க்கும்
மிகச் சவாலான ஓர் அம்சமாகும். ஒவ்ெவா
வ ம் தம உயிர், உடைம, ெபா ளா
தாரம் என மனித வாழ்வின் அைனத் ப்
பகுதிகளி ம் க ம் ேசதத்ைத ம் நஷ்
டத்ைத ம் சந்தித் க் ெகாண்ேட இ க்
கின்றனர். உண்ண உணவின்றி தவிக்கும்
நிைல கூட பல கு ம்பங்களில் ஏற்பட்டி
க்கின்ற .
நாைள என்ன நடக்கும் என்ற அச்ச
உணர்ேவா மனிதர்கள் தம ஒவ்
ெவா நாைள ம் கடத் வைத அவதா
னிக்க டிகிற .
வரலாற்றில் இ ேபான்ற ேநாய்ப்
பரவல் ஆங்காங்ேக நிகழ்ந்தி க்கின்
ற என்பதைன வரலாற்ைற படிக்கின்ற
ேபா
ரிந் ெகாள்ள டிகிற . பல்
ேவ சூழலில் வித்தியாசமான ேகாணங்
களில் இவ்வாறான ேநாய்ப் பரவல் ஏற்பட்
டி க்கிற . இவ்வாறான ஒ சூழைல
வஹியின் நிழலில் நின் எப்படி எதிர்
ெகாள்வ , நம
ன்ேனார்கள், இமாம்கள்
(ஸலஃ ஸ் ஸாலிஹீன்கள்) குர்ஆன்
சுன்னாவின் ெவளிச்சத்தில் எவ்வா
அதைன எதிர் ெகாண்டார்கள், ெந க்கடி
மிக்க சூழைல எதிர்ெகாள்ள என்ன வழி
ைறகைள அவர்கள் ைகயாண்டார்கள்,
ேபாதித்தார்கள் என்பதைன கற்றறிந்
நா ம் அவ்வா இந்த காலப்பகுதியில்
நம ெசயற்பா கைள அைமத் க்
ெகாள்வ மிக ஏற்றமானதாக இ க்கும்
என்ற வைகயில் க்கியமான சில ெசய்தி
கைள இங்கு நாம் ேநாக்குேவாம்.
1. ஈமாைன வ ப்ப த்திக் ெகாள் தல்.
நீங்கள் (அல்லாஹ் க்கு) நன்றி
ெச த்திக் ெகாண் ம், (அவன் மீ )
ஈமான் ெகாண் ம் இ ந்தால்; உங்
கைள ேவதைன ெசய்வதால் அல்லாஹ்
என்ன இலாபம் அைடயப் ேபாகிறான்?
அல்லாஹ் நன்றியறிேவானாக ம்,
எல்லாம் அறிந்தவனாக ம் இ க்கிறான்.
(அல்குர்ஆன் 4:147)
நன்றி ணர்ேவா இைறவிசுவாத்தின்
அடிப்பைடயில் ெசயற்ப வேத
இைறவன் சூழ்நிைலகைள சீர்ெசய்வ
தற்கு மிக பிரதானமான அம்சமாகும்.
இைறவனின் தண்டைனயிலி ந்
தப்பித் க் ெகாள்வதற்கும் இ
ல கார
ணமாக திகழ்கின்ற .
2. அல்லாஹ்ைவ அதிகமாக தித்தல்.
நபி
ஸ் (அைல) அவர்கள் கடலில்,
மீனின் வயிற்றில் சிக்கி அல்லாஹ்ைவ
அதிகமாக தித் , பிரார்த்தைன ெசய்
தார்கள். அல்லாஹ் அைத ஏற் , அந்த
இக்கட்டான சூழ் நிைலயிலி ந்
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யாதீர்கள்". (02:60).
"(ேம ம்) மியில் (அைமதி உண்டாகி)
சீர்தி த்தம் ஏற்பட்ட பின் அதில் குழப்பம்
உண்டாக்காதீர்கள்" (07:56) என கட்டைள
யி கிறான்.
மனிதர்கள் பரா கமாக இ க்கும்
உச்சகட்ட அநியாயங்கள், குழப்பங்கள்
(பஸாத்)களில் இ ப்பைவதான்;
அல்லாஹ் எமக்குத் தந்தி க்கும் ய்ைம
யான இயற்ைக வளங்கைள அழிப்ப ம்,
அழகாக அல்லாஹ் பைடத்தி க்கும்
இயற்ைகைய நாசமாக்குவ மாகும்.
மனிதா! இேதா உன்ைனச் சுற்றி ள்ள
மி ம் உயர்ந்த வானங்க ம் அல்
லாஹ்வின் அத்தாட்சிகளாகத் திகழ்கின்
றன. அதிேல உன்ைனச் சுற்றி ள்ள
வயல்ெவளிக ம், இயற்ைகயின் மணம்
கம ம் ெதன்ற ம் அதிேல பாடித்திரி ம்
பறைவகளின் ஓைசக ம் உனக்காகன
அ ள்களாகும்.
ேம ம் அதிேல ெப க்ெக த்ேதா ம்
நதிகள், சுட்ெடரிக்கும் சூரியவளம் என
நிைற கள் ஏராளம். ஆனால் இைவ
கைளப் பாழாக்கி உதாசீனப்ப
த் ம் நாசகார ெசயல்களினால்
ஞ்ேசாைலயான மி அ க்க
ைடந்த தைரயாக மாறிவ கிற .
"(மனிதா!) மியில் குழப்பம்
ெசய்ய வி ம்பாேத. நிச்சயமாக
அல்லாஹ் குழப்பம் ெசய்பவர்
கைள ேநசிப்பதில்ைல" (28:77)
என பைடத்த அல்லாஹ் கூ
கிறான்.
அைனத்ைத ம் தவி ெபா
டியாக்கும் இரசாயன வா க்
களின் பரவலாக்கம், ஊட த்
அழிக்கும் அ ப்பரிேசாத
ைனகள், விஷவா க்களாக ெவளி
யாகும் கழி கள், பயங்கர ஆ தங்கைள
உற்பத்தி ெசய்வதில் ஏற்பட்டி க்கும்
ேபாட்டி ேபான்ற நாசகார ெசயல்களின்
லமாக இயற்ைகயின் எழில் அழிக்கப்
பட் ெதாற் ேநாய்க க்கும், ேபரழி க
க்கும் மனித ம் பிற உயிரினங்க ம்
கம்ெகா க்க ேவண்டிய ஒ
ரதிஷ்ட
வசமான நிைல ஏற்பட்டி க்கிற .
இயற்ைகயின் எழிைல அழிக்கும்
ேம ம் அதற்குத் ைணேபாகும் அைன
வ ம் ெகட்ட உள்ளங்கைளக் ெகாண்ட
நாசகாரர்களாகும்.
"ஈமான் ‘எ ப க்கும் அதிகமான’
கிைளகள் ெகாண்டதாகும். அவற்றில்
உயர்ந்த "அல்லாஹ்ைவத் தவிர ேவ
இைறவன் இல்ைல" என்ற ஷஹாதா
வாகும். அவற்றில் தாழ்ந்த , ெதால்ைல
த பவற்ைற பாைதயிலி ந் அகற்
வதாகும்" ( ஸ்லிம்) என நபி (ஸல்)
அவர்கள் கூறி ள்ளார்கள். ஆக! சூழலின்
ய்ைமத் தன்ைமையப் பா காப்ப
ஈமானின் ஒ கிைளயாகும்.
ெசாந்த இலாபங்க க்காக சூழைல
மாசுப த் ம் விஷமிகள் தி ந்தாதவைர
எவ்வா சூழல் மாசைடவைதத் தவிர்க்க
டி ம்? எவ்வா சீரற்ற காலநிைல






அல்லாஹ் அவைர காப்பாற்றினான். இந்
நிகழ் குறித் குர்ஆனில் அல்லாஹ்
இவ்வா குறிப்பி கிறான்.
ஆனால் அவர் (மீன் வயிற்றி ள்)
இைறவைனத் திெசய் தஸ்பீஹ்
ெசய் ெகாண்டிராவிட்டால்.
(ம ைமயில் அவர்) எ ப்பப்ப ம்
நாள்வைர, அதன் வயிற்றிேலேய தங்கியி
ந்தி ப்பார். (அல்குர்ஆன்: 37:143,144)
இன் ம் (நிைன கூர்வீராக:)
ன் ன் (
ஸ் தம் ச கத்
தவைர விட் ம்) ேகாபமாக
ெவளிேயறிய ேபா , (பாவிகள்

மாற்றங்கள் குைறய டி ம்? எவ்வா
வி ெவப்பமைடயாமல் இ க்க டி ம்?
ஆகேவ அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கேள!
நாம் அைனவ ம் இதற்கு ெபா ப் நிற்க
ேவண்டியவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.
இைவயைனத்திற்கும் ேமலாக த்தம்
எ ம் ேபார்ைவயில் அச்சு த்தி அழி
வின்பால் மனித வாழ்ைவத் தள் ம்
ரதிஷ்டவசமான நிகழ் கள் கட் க்கடங்
காமல் ெசன் ெகாண்டி க்கின்றன.
பாமர மக்கைளக் குறிைவக்கும் ஏ
கைணகள், குண் வீச்சுகள், ஆ த
ேமாதல்கள் மற் ம் மனிதப் ப ெகா
ைலகள், இனெவாழிப் க்கள், ஆக்கிரமிப்
கள் என் இந் நாசகார ெசயல்களின்
பட்டியல் நீண் ெகாண்ேட ெசல்கிற .
அேதேவைள சமாதானத்திற்கான அைற
கூவல்கள், பயங்கர வாதத்திற்ெகதிரான
யற்சிகள், ச க நல்லிணக்கத்திற்கான
ஏற்பா கள் பல நல்ல தரப் களால் எ க்
கப்படாம மில்ைல.
ேமற்குறிப்பிட்ட ேமாசமான ேபரழி
களில் நின் ம் உள்ள தான்; ஸ்
லிம்களின் னிதஸ்தலமான பலஸ்தீ
னத்தி ள்ள "மஸ்ஜி ல் அக்ஸா" மீ
ெதா க்கப்பட் ள்ள த்த ம் அைதச்
சூழ ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் குழப்பங்க ம்

(பஸாத்)க மாகும். நாம் ஸ்லிம்கள்
என்ற அடிப்பைடயில் குைறந்த
ஆப்
பிரார்த்தைனகளின் லமாவ
னிதஸ்த
லங்கைளப் பா காப்பதில் பங்குெகாள்ள
ேவண் ம்.
உலகத்திேலற்பட்டி க்கும் திய பிரச்
சிைனக க்கு மத்தியில் எம
தலாவ
கிப்லா ைடய பிரச்சிைனைய நாம் மறந்
விடலாகா . அ
ஸ்லிம் உம்மத்தின்
தல்தர பிரச்சிைனகளில் ஒன் . அதன்
தாகம் அைனத்
ஸ்லிம்களின் உள்ளத்
தி ம் ஆழப் பதிந் ள்ள . அதிேல விட்
க்ெகா ப்ேபா பரா கமாக இ ப்பேதா
ஏற் க்ெகாள்ள டியாத ஒன்றாகும்.
"(நபிேய!) மனிதர்களில் ஒ
வ(ைகயின)ன் இ க்கிறான்; உலக
வாழ்க்ைக பற்றிய அவன் ேபச்சு உம்ைம
ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த் ம்;. தன் உள்ளத்தில்
இ ப்பைதப் பற்றி (சத்தியஞ் ெசய் )
அல்லாஹ்ைவேய சாட்சியாக்குவான்;
(உண்ைமயில்) அ(த்தைகய)வன் தான்
(உம் ைடய) ெகாடிய பைகவனாவான்".
"அவன் (உம்ைம விட் த்) தி ம்பி
ய ம், மியில் கலகத்ைத உண்டாக்கி;
விைள நிலங்கைள ம், உயிர்கைள ம்
அழிக்க யல்வான். அல்லாஹ் கல
கத்ைத (பஸாைத) ஒ ேபா ம் வி ம் வ

நாம் ெகா ப்ேபாம். (அல்குர்ஆன் : 16:97)
அனஸ் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்
றார்கள்: “நற்க மங்கள் ெசய்வ ெகட்ட
டி கள் ஏற்ப வைத விட் ம், ஆபத்
க்கள், அழி கள் ஏற்ப வைத விட் ம்
காப்பாற் ம். உலகில் நல்லவர்களாக
வாழ்கின்றவர்கேள ம ைமயி ம் நல்
லவர்களாவர்” என நபி (ஸல்) அவர்கள்
கூறினார்கள். ( ல் : ஸஹீஹ−ல் ஜாமிஃ
3795)

தில்ைல". (அல்குர் ஆன்: 02:204, 205).
அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கேள!
உலைக சிறப்பாகக் கட்டிெய ப்
வைத ம், சீர்ப த் வைத ம்
சிரேமற்ெகாண் ெசயற்ப ங்கள்.
குழப்பங்க க்கும் அழி க க்கும் கார
ணியாகாதீர்கள். நிச்சயம் நிம்மதியான
வாழ்ைவ அைடவீர்கள்.
ேநசர்கேள! நாம் ஒ கட் க்ேகாப்பான
ச கம் என்றடிப்பைடயில் எம் ஐம்
லன்க ம் நிம்மதிைய ம் இயற்ைகயின்
ரசைனைய ம் அைடயேவண் மாயின்
எம் எதிர்கால சந்ததிகள் பா காப்பான
சூழலில் வசிக்கேவண் மாயின் நாமைன
வ ம் ஒ மித் இயற்ைகைய பா
காக்கும் டி க்கு வரேவண் ம்.
இப் னித மிகைள உள்ளடக்கிய எம்
நாட்டில் வசிப்ேபா க்கு அல்லாஹ் வழங்
கிய ெகாைடகளில் ஒன்றாக சூழைலப்
பா காப்பதற்கான பல யற்சிகைள
எ க்கும் எம் ஆட்சியாளர்க ம் அவர்
களின் நல்ல டி க ம் இ ந் ெகாண்
டி க்கின்றன.
சில நாட்க க்கு ன் வரலாற்றிேலேய
சூழைலப் பா காக்கும் மாெப ம் திட்
டத்ைத ன்ைவத் (saudigreeninitiative.
org) வீ நைட ேபா ம் ச தி அேரபியா
ைவப்பற்றி நாம் ெப மிதப்படேவண் ம்.
"உங்களில் ஒ வர் (மரணத்த வாைய
அல்ல ) கியாமத்ைத அைடந்தா ம்;
அவர் ைகயில் ஓர் ேபரீத்தம் கன் இ க்
குமாயின் அதைன ம் அவர் நட்டிவி
டாமல் இ க்கலாகா ". (அஹ்மத்ஸஹீஹ்)
என ெப மானார் (ஸல்) அவர்கள் ேபாதித்
ள்ளார்கள். ஆகேவ நாமைனவ ம் ஒன்
ேசர்ந் இப் மிையப் பா காப்பதில்
பங்குெகாள்ேவாம்.
அேதேவைள நாம் இப் மியில் நிம்ம
தியாக வாழேவண் மாயின் சூழைலப்
பா காப்பைதப் ேபான்ேற த்தங்கள்
பிரச்சிைனகைளத் தவிர்ந் சமாதானமாக
வாழேவண் ம்.
உலகில் சமாதானத்ைத நிைலநாட்ட
யற்சிக்கும் நா களில் தல்தரமான
நாடாக (எம் நா ) ச தி அேரபியா இ ப்
ப ம் இங்ேக குறிப்பிடேவண்டிய விட
யமாகும். குறிப்பாக ெசன்றவாரம் ச தி
அேரபியாவின் அ சரைணயில் "உலக
ஸ்லிம் லீக்"ன் ஏற்பாட்டில் னித மக்
காவில் நைடெபற்ற "ஆப்கானில் சமாதா
னத்ைத அறிவிக்கும் சர்வேதச மாநா ம்
ஒப்பந்தம் ைகச்சாத்தி ம் நிகழ் ம்"
இங்ேக சிறப்பித் க் கூறேவண்டிய விட
யமாகும்.
இதற்கு தலில் வல்ல அல்லாஹ்
விற்கும், அதன்பின்னர் இதற்கு வழிேகா
லிய எம் ஆட்சியாளர்க க்கும், ஆப்கான்
மற் ம் பாகிஸ்தானின் உலமாப் ெப மக்
க க்கும் ெபா ப் தாரிக க் கும் நன்
றிகள் உரித்தாகட் ம். இந்த நல்ல டி
களின் லம் ஆப்கானில் சமாதான ம்
அபிவி த்தி ம் நிலவ அல்லாஹ்ைவப்
பிரார்த்திப்ேபாம்.
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ச கத்ைத விட் ம் ெவளிேயறி விட்ட
படியால்) அவைர நாம் ெந க்கடியில்
ஆக்கமாட்ேடாம் என் எண்ணிக்
ெகாண்டார்; எனேவ அவர் (மீன்
வயிற்றின்) ஆழ்ந்த இ ளிலி ந்
“உன்ைனத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய
நாயன் யா மில்ைல; நீ மிக ம் ய்ைம
யானவன்; நிச்சயமாக நான் அநியாயக்கா
ரர்களில் ஒ வனாகி விட்ேடன்” என்
பிரார்த்தித்தார்.
எனேவ, நாம் அவ ைடய பிரார்த்த
ைனைய ஏற் க் ெகாண்ேடாம்; அவைரத்
க்கத்திலி ந் ம் வி வித்ேதாம். இவ்
வாேற ஃமின்கைள ம் வி விப்ேபாம்.
(அல்குர்ஆன்: 21:87,88)
இமாம் ஷாபிஈ (ரஹ்) அவர்கள் கூ கி
றார்கள்.
ெகாள்ைள ேநாய்க்குரிய மிக அழகிய
சிகிச்ைச ைற அல்லாஹ்ைவ திப்ப
தாகும்.
இதைன ஹாபிழ் இப் ஹஜர் அல்
அஸ்கலானி (ரஹ்) அவர்கள் தம
"பத் ல் மாஊன் ஃபீ ஃபழ்லித் தாஊன்"
பக்கம் 170 ல் பதி ெசய் ள்ளார்கள்.
3. நற்க மங்களில் ஈ ப தல்.
ஆணாயி ம், ெபண்ணாயி ம்
ஃமினாக இ ந் யார் (சன்மார்க்கத்
திற்கு இணக்கமான) நற் ெசயல்கைளச்
ெசய்தா ம், நிச்சயமாக நாம் அவர்கைள
(இவ் லகில்) மணமிக்க ய வாழ்க்
ைகயில் வாழச் ெசய்ேவாம்; இன் ம்
(ம ைமயில்) அவர்க க்கு அவர்கள்
ெசய் ெகாண்டி ந்தவற்றிலி ந்
மிக ம் அழகான கூலிைய நிச்சயமாக

4. வணக்க வழிபா களில் திைளத்தல்.
‘நம்பிக்ைக ெகாண்ேடாேர! குனி
ங்கள், ( கூஃ ெசய் ங்கள்) சிரைச
தாழ்த் ங்கள், (ஸ−ஜூத் ெசய் ங்கள்)
ேம ம் உங்கள் இைறவைன வணங்
குங்கள், நன்ைமையச் ெசய் ங்கள்,
நீங்கள் ெவற்றி ெப வீர்கள்’. (அல்
குர்ஆன் 22:77)
இமாம் மஸ் க் (ரஹ்) அவர்கள்
ெகாள்ைள ேநாய் பர கின்ற காலப்ப
குதியில் வீட் க்குள்ேள தங்கியி ப்
பார்கள்,அதிகமாக வணக்க வழிபா
களில் திைளத் வி வார்கள். கால்கள்
வீங்குகின்ற அளவிற்கு அவர்கள் ெதா
வார்கள். அவர்கள மைனவி கூ கி
றார்கள்: அவர்கள இந்த ெசயைலப்
பார்த் சிலேவைள நான் அவர்க க்கு
பின்னால் அமர்ந் அ
ெகாண்டி
ப்ேபன். இதைன இமாம் இப் ஸஅத்
(ரஹ்) அவர்கள் பதி ெசய் ள்ளார்கள்.
( ல் : தபகா ல் குப்ரா 6/81)
5. நபிகளார் மீ ஸலவாத் ெசால்
தல்.
ெகாள்ைள ேநாய் அ ேபான்ற ஏைனய
மிகப்ெப ம் யர்கைளெயல்லாம்
த க்கக்கூடிய மிக மகத்தான காரியம்
"நபிகளார் ஸல்லல்லாஹ− அைலஹி
வஸல்லம் அவர்கள் மீ அதிகமாக
ஸலவாத் ெசால்வதாகும்". என ஹாபிழ்
இப் ஹஜர் அல் அஸ்கலானி (ரஹ்)
கூ கிறார்கள். ( ல் : பத் ல் மாஊன்
ஃபீ ஃபழ்லித் தாஊன், பக்கம் 333)
நபிகளார் மீ அதிகமாக ஸலவாத் கள்
ெசால்வதனால் அல்லாஹ்வின் அன்

ைப ம் அ ைள ம் ெபற டி ம், அவன்
எங்கள் மீ அன் ெகாள்கின்ற ேபா
கஷ்டங்கைள எம்ைம விட் ம் நீக்கி அவ
ன அ ள்கைள எங்கள் மீ வாரிவழங்
குவான்.
6. அல்லாஹ்வின் பக்கம் மீ தல்.
“நீங்கள் உங்கள் இைறவனிடம் மன்
னிப்ைபத் ேதடி (பாவங்கைள விட் )
அவனிடம் தி ம் ங்கள்; (நீங்கள் அவ்
வா ெசய்தால்) அவன் ஒ குறித்த
தவைணவைர உங்க க்கு வாழ்க்ைக
வசதிகைள ஏற்ப த் வான்; இன் ம்,
அ
ைடய ஒவ்ெவா வ க்கும்
(ம ைமயில்) தன் அ ைள (அதிகமா
கேவ) ெகா ப்பான்; ஆனால் நீங்கள்
(ஈமான் ெகாள்வைதப்) றக்கணித்தால்,
மாெப ம் நாளின் ேவதைன குறித்
நிச்சயமாக உங்க க்காக நான் பயப்ப
கிேறன்” (என் ம்).
“அல்லாஹ்விடேம நீங்கள் மீண் வர
ேவண்டி ள்ள ; அவன் எல்லாப்ெபா
ட்களின் மீ ம் ேபராற்ற ைடயவன்”
(என் ம் நபிேய! நீர் கூ வீராக). (அல்
குர்ஆன் : 11:3,4)
ெவற்றிக்கான வழிைய தன்னகத்ேத
ைவத் க்ெகாண் அழிந் ேபாக யற்
சிப்பவைனக் கண் நான் ஆச்சரியப்ப
கிேறன் என்றார்கள் அலி ரழியல்லாஹ−
அன்ஹ− அவர்கள்.
அ என்ன ? என் அவர்களிடம் ேகட்
கப்பட்ட .
அதற்கு அவர்கள் "இஸ்திக்ஃபார்" என
பதில் கூறினார்கள். ( ல் அல் ஜா
லஸா 1207)
அ பக்ர் அத்தீனவரி ரஹிம
ஹ−ல்லாஹ்.
7. ெசழிப்பான நிைலயில் அல்லாஹ்ைவ
அறிந் அவைன தி ப்திப்ப த்த யற்
சித்தல்.
இப் அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள்
அறிவிக்கின்றார்கள்: “அல்லாஹ்ைவ நீ

ேபணிக்ெகாள்! அல்லாஹ் உமக்கு சிறந்த
பா காப்ைப நல்குவான். அல்லாஹ்ைவ
நீ ேபணிக் ெகாள்! அல்லாஹ்ைவ உன்
ன்னால் காண்பாய். நீ ெசழிப்பாக,
ஆேராக்கியமாக வா ம் காலங்களில்
அல்லாஹ்ைவ அறிந் அவைன வழிப்
ப . இக்கட்டான ேசாதைனகளின் ேபா
அவன் உனக்கு தாராள மனைதக் காட்
வான்” என நபி (ஸல்) அவர்கள் நான்
சி வனாக இ க்கும் ேபா என்னிடம்
கூறினார்கள். ( ல் : ஸ்னத் அஹ்மத்
4/287)
8. ேசாதைனகள் யா ம் நீங்கி, மகிழ்ச்சி
ஏற்ப ம்.
நிச்சயமாக ன்பத் டன் இன்பம் இ க்
கிற . (அல்குர்ஆன் : 94:6)
ேசாதைனகள் யா ம் நீங்கி, மகிழ்ச்சி
ஏற்ப ம் என எதிர்பார்த் காத்தி ப்
ப ஒ வணக்கமாகும். ஏெனனில்
ேசாதைன ஒ ேபா ம் நீடித் நிைலத்தி
ப்பதில்ைல.
என இமாம் இப் ரஜப் அல் ஹன்பலி
(ரஹ்) அவர்கள் கூ கிறார்கள். ( ல் : மஜ்
உ ரஸாயிலி இப்னி ரஜப் 3/155)
அசாதாரண சூழைல அழகிய
அமல்களால் எதிர்ெகாள்வதன் லேம
நாம் உளரீதியாக வ ப்ெபற டி ம்.
ஏெனனில் உளப்பலவீனேம மனிதைன
எதிர்மைறயான சிந்தைனகைள ம் தகாத
டி கைள ம் ேநாக்கி நகர்த் கின்ற .
வீணான மனக்குழப்பங்கள், விரக்தி
நிைல ேபான்றவற்ைற தவிர்த் எல்லா
ேநரங்களி ம் அல்லாஹ்ைவ சார்ந்தி
ப்பேதா அவன் மீ நல்ெலண்ணம்
ெகாண் அவன வாக்கு திகள் மீ
உ தியாக நம்பிக்ைக ெகாள்ேவாம். ேசாத
ைனகள் யா ம் விைரவில் நீங்கி, மகிழ்ச்சி
கரமான சூழல் ஏற்ப ம் என எதிர்பார்த்
காத்தி ப்பேதா ேமற்கூறப்பட்டைவ
ேபான்ற அழகிய அமல்கைள அதிகப்ப
த்தி அல்லாஹ்வின் உதவிையப் ெபற
யற்சிப்ேபாம்.
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ெசய்திகள்

அஷ்ெஷய்க் ஏ.எச்.எம்
மின்ஹாஜ் ப்தி (காஷிபி)
ெகாவிட் 19 ெதாற் ப் பரவல்,
அதனால் ஏற்பட் ள்ள டக்க நிைலைம,
மைழ, ெவள்ளம் ேபான்ற இயற்ைக
அனர்;த்தங்களால் இன் மக்கள் ெப ம்
கஷ்டங்கைள அ பவித் வ வைத
நாம் அறிேவாம். இந்த ெந க்கடியான
காலத்தில் நாம் ஒ வ க்ெகா வர் உதவி
யாக இ ப்பதன் லேம இந்த கடினமான
சூழலி ந் எம்மால் ெவளிவர டி ம்.
நன்ைமயான காரியங்க க்கு ஒ வ
க்ெகா வர் உதவி வ இைறநம்பிக்
ைகயின் ஒ அங்கமாக உள்ள . உதவி
என்ப ெபா ள் சார்ந் தான் இ க்க
ேவண் ம் என்ப அவசியமில்ைல. அ
உடல் சார்ந்தகாக, அறி , ஆற்றல், சிந்
தைன சார்ந்ததாக ம் அைமயலாம்.
உண்ைமயான இைறநம்பிக்ைக என்
ப நற்க மங்க க்கு உதவி ஒத்தாைச
ரிவ ம், பாவமான காரியங்க க்கு
உதவி வைத நி த் வ ம்தான். இத்த
ைகயவர்கள்தான் உண்ைமயான இைறநம்
பிக்ைகயாளர்களாக இ க்க டி ம். இவர்
கைளப் பார்த் தான் அல்லாஹ{ தஆலா
பின்வ மா கூ கிறான்:
‘இைறநம்பிக்ைகயாளர்கேள, நன்ைம
யி ம், பயபக்தியி ம் நீங்கள் ஒ வ க்
ெகா வர் உதவி ெசய் ெகாள் ங்கள்;
பாவத்தி ம், பைகைமயி ம் நீங்கள்
ஒ வ க்ெகா வர் உதவி ெசய் ெகாள்ள
ேவண்டாம்.” (தி க்குர்ஆன் 5:2)
ன்பத்தில் இ ப்பவ க்கு ஆ தல்
கூறி, அவரின் ன்பத்ைத அகற் வ ,
சிரமப்ப ேவா க்கு உதவி வ ,
ஒ வரின் குைறகைள மைறப்ப நல்ல
காரியங்களாகும். இவ்வா பிறரிடம் நாம்
நடந் ெகாள் ம் ேபா அவ்வாேற அல்
லாஹ் ம் ம ைமயில் நம்மிடம் நடந்
ெகாள்வான். நாம் எவ்வா நடந் ெகாள்
கிேறாேமா அவ்வா நடத்தப்ப ேவாம்.
‘யார் இந்த உலகில் ஓர் இைறநம்பிக்ைக
யாளரின் ன்பங்களில் ஒன்ைற அகற் கி
றாேரா, அவ ைடய ம உலகத் ன்பங்

களில் ஒன்ைற அல்லாஹ் அகற் கிறான்.
“யார் சிரமப்ப ேவா க்கு உதவி ெசய்ய
ன்வ கிறாேரா அவ க்கு அல்லாஹ்
இ உலகி ம் உதவி ெசய்கிறான்.
“யார் ஒ இைற நம்பிக்ைகயாளரின்
குைறகைள மைறக்கிறாேரா அவரின்
குைறகைள அல்லாஹ் இ உலகி ம்
மைறக்கிறான்.
“ஒ வன் தன சேகாதர க்கு உதவி
ெசய் ெகாண்டி க்கும் வைர அந்த அடி
யா க்கு அல்லாஹ் உதவி ெசய் ெகாண்
டி க்கிறான்’ என நபி (ஸல்) கூறினார்கள்.
(அறிவிப்பாளர்: அ {ஹைரரா (ரலி), ல்:
காரி)
ேம ம் அல்லாஹ் க்கும் அவன
த க்கும் மிக ம் வி ப்பமான சிறந்த
அமல்கள் ஃமினான சேகாதரரின் உள்



ளத்திலி க்கும் கவைலைய ேபாக்கி
சந்ேதாசத்ைத ஏற்ப த் வதாகும். அல்
ல அவ ைடய கடைன நிைறேவற்
வதாகும் அல்ல அவ ைடய பசிைய
தீர்க்க உண கைள வழங்குவதாகும்.
நபி ஸல்லல்லா{ஹ அைலஹி அவர்கள்
கூறியதாக அ ஹ{ைறரா ரழியல்லாஹ{
அன்ஹ{ அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.
“அமல்களில் மிகச் சிறந்த நீங்கள்
உங்கள
ஃமினான சேகாதரரின் உள்
ளத்தில் சந்ேதாசத்ைத ஏற்ப த் வதாகும்.
அல்ல அவ ைடய கடைன நிைறேவற்
வதாகும் அல்ல அவ க்கு ெராட்டிைய
உணவாக ெகா ப்பதாகும்”;.( ஸ்லிம்)
யார் யா க்கு என்ன உதவி ேதைவேயா
அந்தந்த உதவிகைள நன்ைமயின் அடிப்ப
ைடயி ம், மனிதேநயத்தின் அடிப்பைட
யி ம் ெசய் வ வ தான் இைறநம்பிக்
ைகேய தவிர, உதவி ேகட் வ பவைர
விரட்டியடிப்ப ம், உதவ டிந் ம்
உதவாமல் ேவடிக்ைக பார்ப்ப ம் இைற
நம்பிக்ைக அல்ல.
ேம ம் ேதைவ உைடேயா க்கு
அவரின் ேதைவ சார்ந் உதவ ன்


வ வ ம், அவ க்காக நடந் ேபாவ ம்
ஒ இபாதத்தாக அங்கீகரிக்கப்ப கிற .
இ குறித்த தகவைல பின்வ ம் நபிெமா
ழியின் லம் ெதரிந் ெகாள்ேவாம்.
‘யாேர ம் ஒ வர் தன் சேகாதரனின்
ேதைவைய நிைறேவற்ற நடந் ெசல்
வ பத்தாண் கள் பள்ளிவாசலில் தங்கி
(இஃதிகாப்) இ ப்பைதவிடச் சிறந்த .
ஒ வர் இைறவனின் தி ப்திைய நாடி
ஒ நாள் அல்லாஹ்வின் இல்லத்தில்
தங்கி இ ந்தால், அவ க்கும், நரகத்
திற்கும் இைடேய ன் அகழிகைள
அல்லாஹ் தைடயாக ஏற்ப த்தி வி
கின்றான். ஒவ்ெவா அகழி ம் வானம்,
மிக்கிைடேய உள்ள ரத்ைத விட விசா
லமான என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி
னார்கள்.’ (அறிவிப்பாளர்: இப் அப்பாஸ்
(ரலி), ல் : தப்ரானீ)



(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
இலக்கியம், கைல, கலா
சாரத்ேதா ெதாடர் ைடய
ஸ்லிம் கைலஞர்கள்
அைனவைர ம் குறிப்பாக
ன்னர் எ த் லகில்
மிளிர்ந் தற்ேபா அைவ
களில் இ ந் விலகியி க்கும்
அைனவைர ம் ஒன்றிைணக்க
ேவண் ம் என
ஸ்லிம்
சமய பண்பாட்ட வல்கள்
திைணக்கள பணிப்பாளர்
ஏ.பி.எம்.அஷ்ரப் ெதரிவித்தார்.
ெதன் மாகாண கைலஞர்க க்

கான zoom ெதாழி ட்பத்தின்
உதவி டன் நைடெபற்ற கூட்
டத்திேலேய அவர் இவ்வா
குறிப்பிட்டார்.
ேம ம் ெதன்மாகாணத்
திலி ந் மைறந் ேபான
பைடப்பிலக்கியங்கள்,
நாட்டார் பாடல்கள், கலா
சார நிகழ்ச்சிகள், கலாசார
அம்சங்கள் பற்றி ம் அவற்
ேறா ெதாடர் ைடயவர்கள்
பற்றி ம் அவற்ைற ஆய்
ெசய்ேவார் பற்றி ம் அறிந்
அவற்ைற மீண் ம் கட்டிெய
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ப்பி எதிர்கால சந்ததியினர்
மத்தியில் ெகாண் ெசல்வதற்
கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட
ேவண் ம். கலாசார அம்சங்
கைள நமக்ேக உரிய தனித் வ
மான கட்டடக்கைல, உண ப்
பழக்கவழக்கங்கள், இனிப் ப்
பண்டங்கள், நைட உைட
பாவைனகள், விழாக்கள்
ஆகியன ெதாகுக்கப்பட்
ஆவணப்ப த்தப்ப வேதா
அவற்ைற உயிர்ப்பிப்பதற்
கான வழி ைறகைள ம்
ஆராய்ந் உரிய நடவடிக்ைக

எ க்கப்பட ேவண் ம். இந்த
ன் திட்டங்க ம் காலதா
மதமின்றி அ ல்ப த்தப்பட
ேவண் ெமன பணிப்பாளர்
ஏ.பி.எம். அஷ்ரப் ேம ம்
ெதரிவித்தார்.
ன் மாவட்டங்க க்
கான ஒ ங்கிைணப்பாளர்கள்
இக்கூட்டத்தில் ெதரி ெசய்
யப்பட்டனர். காலி மாவட்டத்
க்கு எம்.ேஜ.எம்.ஹிஷாம்,
மாத்தைற மாவட்டத் க்கு
கைலமகன் ைப ஸ், ஹம்
பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்

க்கு ஆசிரிைய ச ரா
ஆகிேயார் ெதரி ெசய்யப்
பட்டனர். மாகாண ஒ ங்கி
ைணப்பாளராக திக்குவைல
ஸப்வான் ெதரி ெசய்யப்
பட்டார்.
இந்த zoom ெதாழி ட்ப
ஒன் கூடல் நிகழ்ச்சியில்
ஸ்லிம் சமய பண்பாட்
ட வல்கள் திைணக்கள
பணிப்பாளர் ஏ.பி.எம்.அஷ்ரப்
ேபசுைகயில், வ டாந்தம்
கலா சணம் வி
வழங்கும்
நிகழ்ச்சி மற் ம் மீலாத்
விழா ேபாட்டி நிகழ்ச்சி
கைள மாத்திரேம எம
திைணக்களம் நடாத்
கிற . இதற்கான நிதி
ஒ க்கீ கைள அர
சாங்கம் வழங்கி வ கி
ற . இந்நிதியின் லம்
ேவ நிகழ்ச்சிகைள
நடத்த டியாமல் இ க்
கிற . நிதிப் பற்றாக்கு
ைறேய காரணமாகும்.
என்றா ம் இந்
நிதியில் ஒ சி
ெதாைகைய மீதப்ப
த்தி அந்நிதி லம்
நாட்டின் பல பாகங்
களில் இ க்கும் கலாசார
நிகழ்ச்சிகைள அைடயாளம்
கண் அவற்ேறா ெதாடர்
ைடய கைலஞர்கைள ம்
இனங்கண் இவற்ைற
ன்ென த் ச் ெசல் ம்
ேநாக்கிேலேய இவ்வாறான
கைலஞர் சந்திப் கள்
ஏற்பா ெசய்யப்ப வதாக
ெதரிவித்தார்.
இந்நிகழ்வில் ெதன்
மாகாணத்தின் பிரபல
ஸ்லிம் கைலஞர்கள்,
எ த்தாளர்கள் பங்கு
ெகாண்டி ந்தனர்.

அந்த வைகயில் இன்ைறய சூழ்நி
ைலயில் நம் நாட்டி ம் ச கத்தி ம்
பலர் அசாதாரணமாக ெபா ளாதார
ெந க்கடிக்கு கம் ெகா த் இ க்கி
றார்கள் என்பைத நாம் அைனவ ம் நன்கு
அறிேவாம். குறிப்பாக அன்றாடம் ெதாழில்
ெசய் வாழ்க்ைக நடத்தியவர்கள் சி
சி ெதாழில் யற்சிகளில் ஈ பட்டி
ந்தவர்கள் பிறர் தயவிேல வாழ்ந்
வந்த ஏைழ எளியவர்கள் க ைமயாக
பாதிக்கப்பட் இ க்கிறார்கள். ஓரள
தன்னிைறவாகேவ வாழ்ந்தவர்கள் கூட
ெந க்கடியான நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்
ளார்கள். இந்த இக்கட்டான சந்தர்ப்பத்தில்
நாம் ஒவ்ெவா வ ம் நம பங்களிப்ைப
ேதைவ ைடேயார்க க்கு நிைறவாக
ெசய்வதற்கு ன்வர ேவண் ம். குைறந்த
பட்சம் எம அண்ைட அயலவர்கைள ம்

ஊர் மக்கைள மாவ அரவைணக்கும்
கடப்பா நம் அைனவ க்கும் இ க்கின்
ற . காலத்தின் ேதைவைய உணர்ந்
பலர் கடந்த ெகாேரானா அைல வந்த
ேபா பல்ேவ நிவாரணப் பணிகளில்
ஈ பட்டார்கள். தற்ேபா ம் பலர் ஈ
பட் வ வைத நாம் காண்கிேறாம்.
ஊர் மட்டங்களி ம் பலர் ேதைவ ள்ள
மக்க க்கு நிவாரண உதவிகைள வழங்கி
வ கின்றனர். அல்லாஹ் அவர்க க்கு
ேதைவயான எல்லா வசதிகைள ம்
ஏற்பா ெசய்வானாக. இந்த ேவைலத்
திட்டங்கைள ன்ென க்கும் அைமப் க்
க க்கு எல்ேலா ம் அந்தந்த பிரேதசங்
களில் நம
ரண ஒத் ைழப் வழங்
குேவாம்.
இச்சந்தர்ப்பத்தில் நாம் பார்ைவயா
ளர்களாக இ க்கக்கூடா . ன்ென க்
கப்ப கின்ற அைனத் பணிகளி ம்
நாம் அைனவ ம் பங்காளிகளாக மாற
ேவண் ம். எம்மாலான பங்களிப்ைப
ெசய்வதற்கு ன்வர ேவண் ம். ஆண்,
ெபண், இைளஞர்கள், தியவர்கள், வசதி
பைடத்தவர்கள், வசதி குைறந்தவர்கள்
என்ற ேவ பாடில்லாமல் அைனவ ம்
டி மான பங்களிப் கைள வழங்க
ேவண் ம். ஸதாக ேபான்றவற்றினால்;
நாம் உதவிக்கரம் நீட்ட ேவண் ம்.
ஸகாத்திலி ந் வழங்குவதாயின் அதன்
சட்டதிட்;டங்கைளப் ேபணி ஸகாத்
ெபற தகுதியானவர்க க்கு ஒப்பைடக்க
ேவண் ம். தர்மம் தைலகாக்கும்
என்பார்கள். ஒ வர் தர்மம் ெசய்கின்ற
அள க்கு பிறரின் யர் ைடக்கும்
அள க்கு அவர் எதிர்ேநாக்கும் பல
விபத் க ம், ஆபத் க்க ம் நீங்கும்.
சதகா கழா கத்ைரக் கூட மாற் ம் சக்தி
உைடய என்பைத நாம் மனதில் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
இந்த அசாதாரண சூழ்நிைலயில்
அதிகமதிகம் தான தர்மங்கள் ெசய்வ ம்
நல் அமல்களில், நற் பணிகளில் ஈ ப
வ ம் நாம் எதிர் ெகாண்டி க்கின்ற இந்தப்
ேபராபத் நீங்குவதற்கு நிச்சயமாக
காரணமாக அைம ம் இன்ஷா அல்லாஹ்.



(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
மைறந்த ன்னாள் ஸ்லிம்
அரசியல் தைலவர்கள் சிலர்
ேதசிய அரசியல் கட்சிகளில்
அங்கத் வம் ெபற் நாட்
க்கும், ச கத் க்கும் பாரிய
ேசைவயாற்றியி க்கிறார்கள்.
மக்களின் ச கத்தின் ேதைவ
கைள இனங்கண் அவர்கள
எதிர்பார்ப் கைள உணர்ந்
ெசயற்பட்டி க்கிறார்கள். இத
னாேல இைளஞர்கள் தீவிரவாத
ெகாள்ைககளின்பால் ெசல்ல
வில்ைல என கல்வி அைமச்சர்
ேபராசிரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் ெதரி
வித்தார்.
ன்னாள் அைமச்சர்
மர்ஹ−ம் எம்.எச். ஹம்மதின்
100 ஆவ நிைன தினம்
ெதாடர்பாக ஊடகங்க க்கு
க த் ெதரிவிக்ைகயிேல அவர்
இவ்வா கூறினார்.
அவர் ெதாடர்ந் ம் க த்
ெதரிவிக்ைகயில், காலம் ெசன்ற
ன்னாள் அைமச்சர் எம்.எச்.
ஹம்மதின் அரசியல் வாழ்க்ைக
பின்பற்றப்பட ேவண்டியெதான்
றாகும். ன்னாள் அைமச்சர் எம்.
எச். ஹம்மத் ஐக்கிய ேதசிய கட்
சியின் அைமச்சராக பதவி வகித்
ஸ்லிம் ச கத்தின் பாராட்
தல்கைளப் ெபற்றவராவார்.
ச கத் க்காக ேசைவ ெசய்வதற்
காக தனியான இன ரீதியிலான
அரசியல் கட்சி ேதைவ என அவர்
க தவில்ைல. அவர் இனரீதியி
லான அல்ல சமய ரீதியிலான
அரசியற் கட்சிெயான்றிைன உ
வாக்கிக் ெகாள்ளவில்ைல. இதில்
அவர் நம்பிக்ைக ெகாண்டி க்க
மில்ைல. அவர் எம நாட்டின்
ேதசிய அரசியல் கட்சிெயான்றின்
லேம ேசைவயாற்றினார்.
இவர் ேபான் எம நாட்டில்

எம்.எச். ஹம்மதின் நிைன தினத்ைத
ன்னிட் கல்வி அைமச்சர் ேபராசிரியர்
பீரிஸ் உைர

ேம ம் சிலர்
ெசயற்பட் ள்ளனர். இவர்களில்
எம நாட்டின் ெவளிவிவகார
அைமச்சராக நீண்ட காலம்
ேசைவயாற்றிய மற் ம் ஏ.சி.எஸ்.
ஹமீைதக் குறிப்பிடலாம். அவர்
இன ரீதியான, சமய ரீதியான
அரசியல் கட்சிைய சார்ந்தவராக
இ க்கவில்ைல. அவர் ேதசிய அர
சியல் கட்சியான ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சியின் பிரபல உ ப்பினராக
இ ந் ேசைவயாற்றியவர்.
மற் ம் மாக்கான் மாக்காரின்
கு ம்பத்ைத ம் இங்கு குறிப்
பிட் க் கூறலாம்.
இவ்வைகயில் ன்னாள்
அைமச்சர் எம்.எச். ஹம்மதின்
அரசியல் வாழ்க்ைக பின்பற்றப்
பட ேவண் ம். இச்சந்தர்ப்பத்தில்
நாட்டில் இயங்கிவ ம் பல்ேவ
அரசியல் கட்சிகள் இன, மத
ரீதியிலான அரசியல் கட்சிகள்
என்பன நாட்டின் நலனில் அதிக
அக்கைற ெகாள்ள ேவண் ம்.
ஐ.ேத.க. மற் ம் ஸ்ரீ.ல.சு.கட்சியில்
பல்ேவ இன உ ப்பினர்கள்
பதவி வகித் ேசைவயாற்றியி

க்கிறார்கள். ன்னாள்
அைமச்சர் ேதசிய ரீதியில்
ஆற்றிய ேசைவகைள
நாம் நிைனவில் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
அவர உயரிய ேசைவகள்,
ெசயற்பா கள் என்பன
பாராட்டத்தக்கனவாகும்.
அவர ேசைவகள் தீவி
ரவாதத் க்கு எதிராகேவ
இ ந்தன. தீவிரவாதத் க்கு
வித்திடப்படவில்ைல. நீண்ட
காலம் ெபாரல்ைல ெதாகுதியின்
அங்கத்தவராக இ ந் அைனத்
ச கத் க்கும் பாரிய ேசைவ
கைளச் ெசய் ள்ளார். பாமர
மக்களின் ேதைவகைள உணர்ந்
இனங்கண் அவர் ேசைவயாற்
றினார். மக்களின் எதிர்பார்ப்
கைள அவர் அறிந்தி ந்தார்.
மக்களின் ேதைவகள் நிைறேவற்
றப்பட்டதால் இைளஞர்கள் தீவிர
வாதத் க்கு உட்படவில்ைல.
எம்.எச். ஹம்மதின் சில
ேசைவகைள இச்சந்தர்ப்பத்தில்
குறிப்பிட் க் கூ வ அவசியம்
என்பதனாேலேய அவர் பற்றிய
விபரங்கைள நான் ெதரிவித்ேதன்.
நாட்டி ள்ள சி பான்ைம கட்
சிகள் இைளஞர்களின் மனைத
ெவற்றி ெகாண் ெசயற்ப வதி
லி ந் ம் ரமாயி க்கிறார்கள்.
இந்நிைலைம தீவிரவாதத்தின்
வளர்ச்சிக்கு காரணமாகும்.
எனேவ இந்நிைலைமைய
உணர்ந் சி பான்ைம கட்சிகள்
ெசயற்பட ேவண் ம் என்றார்.



“







(ஏ.ஆர்.ஏ.பரீல்)
இவ்வ டம் 2021 ேதசிய மீலாத்
விழா ஹ கஸ்தலாைவயில் ெகாண்டா
டப்பட ள்ள . இந்தத் தீர்மானத்ைத
பிரதம ம், சமய கலாசார, த்தசாசன
அைமச்ச மான மஹிந்த ராஜபக்ஷ
ேமற்ெகாண் ள்ளார். ேதசிய மீலாத்
விழா ஹ கஸ்தலாைவயில் ெகாண்
டாடப்பட ள்ளைத ன்னிட்
வெரலியா மாவட்டத்தி ள்ள 28
பள்ளிவாசல்கள் னர் நிர்மாணம்
ெசய்யப்பட ள்ளன. இதற்கான நிதி
ஒ க்கப்பட் ள்ளதாக ம் ேவைலகள்
விைரவில் ேமற்ெகாள்ளப்பட ள்ள
தாக ம் ஸ்லிம் சமய பண்பாட்ட
வல்கள் திைணக்கள பணிப்பாளர்
ஏ.பி.எம். அஷ்ரப் ‘விடிெவள்ளி’க்குத்
ெதரிவித்தார்.
ேதசிய மீலாத் விழா ஹ கஸ்த
லாைவயில் ெகாண்டாடப்பட ள்
ளைதய த் ஹட்டன் நகர ஜ−ம்ஆ
பள்ளிவாசல் நிைன
த்திைரக்காக

ெதரி ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ம் அவர்
கூறினார். ேம ம் வெரலியா மாவட்ட
ஸ்லிம் ச கத்தின் வாழ் , வரலா
மற் ம் பாரம்பரியங்கள் பற்றிய ல்
ஒன் ம் ெவளியிட் ைவக்கப்பட ள்
ள . இதற்கான ஏற்பா கைள அதற்
ெகன நியமிக்கப்பட் ள்ள கு ேமற்
ெகாண் வ கிற .
வழைமயாக பாடசாைல மாணவர்க
க்காக நடாத்தப்ப ம் ேபாட்டி நிகழ்ச்
சிகள் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவைலய
த் ெதாழில் ட்பத்தின் ைண டன்
ஒன்ைலனில் நைடெபற ள்ளன. இதற்
கான ஏற்பா கள் ஸ்லிம் சமய பண்
பாட்ட வல்கள் திைணக்களத்தினால்
ன்ென க்கப்பட் ள்ள .
அத்ேதா கடந்த வ டம் ேபான்
இவ்வ ட ம் வீடிேயா ஆவணப்படப்
ேபாட்டி ம் நைடெபற ள்ள . ேம ம்
கவியரங்கு மற் ம் ெவபினார் நிகழ்
கள், மரந ைக, விலங்கினங்க க்கு
க ைண காட்டல், அநாைதகள் மற் ம்

திேயார்க க்கான நிகழ் கள் பள்ளி
வாசல்க க்கு ஊடாக நைடெபற ள்
ளன.
சிங்கள ெமாழியில் 10 கஸீதாக்
கைள ெவளியி வதற்கான ஏற்பா கள்
நைடெபற் வ கின்றன. வெர
லியா மாவட்டத்தில் 10 அத்தீன்கள்
மற் ம் 10 கதீப்மார்கள் ேசைவயின்
அடிப்பைடயில் ெதரி ெசய்யப்பட்
அவர்கைள பாராட்டி சன்மானங்க ம்,
சான்றிதழ்க ம் வழங்குவதற்கான நடவ
டிக்ைககைள திைணக்களம் ேமற்ெகாண்
ள்ளதாக ம் பணிப்பாளர் ஏ.பி.எம்.
அஷ்ரப் ெதரிவித்தார்.
அத்ேதா ெகாவிட் 19 ெதாற்
பரவைல க த்திற்ெகாண் சுகாதார
அைமச்சின் வழிகாட்டல்கைளப் பின்
பற்றி ர்தா பா தல் உட்பட வ
ெரலியா மாவட்டத்ைத ைமயமாகக்
ெகாண் பல்ேவ ஆன்மிக நிகழ்
க ம் ஏற்பா ெசய்யப்பட ள்ளன
என ம் அவர் கூறினார்.


 



ெவலிகம பிரேதசத்ைத
பிறப்பிடமாகக் ெகாண்ட
அ ல் கியாஸ் என்பவரின்
(45 வய ) இரண் சி நீர
கங்க ம் பாதிக்கப்பட் ள்
ளன. இவ க்கு சிகிச்ைசய
ளித்த நி ணத் வ சி நீரக
சத்திர சிகிச்ைச ம த் வர்
ஏ.எல்.எம்.நஸார் உள்
ளிட்ட ம த் வர் கு ,
அவ க்கு ரிதமாக சி நீ
ரக மாற் சிகிச்ைச நடத்த
ேவண் ம் என் அறிவித்
ள்ள .
இவரின் ைவத்தியசாைல
கட்டணம், ைவத்திய க்
கான கட்டணம் ஆய்
கூட கட்டணம் உட்பட
ெமாத்தமாக 50 இலட்சம்
ெசலவாகும் என மதிப்பி
டப்பட் ள்ள .
ஐந் பிள்ைளகளின்
தந்ைதயான இவ க்கு
இந்த ெசலைவ தாங்க
டியா என்பேதா
பேராபகாரிகளிடமி ந்
சி நீரகெமான்ைற ம்
ெபற கு ம்பத்தார்
எதிர்பார்க்கின்றனர்.
இ ெதாடர்பான ேமல
திக விபரங்க க்கு
0768878635 அல்ல
0770323528 எ ம் இலக்
கங்க டன் ெதாடர்
ெகாள் மா ெதரிவிக்
கப்பட் ள்ள டன், நிதி
உதவிகைள 8011321459
(ரிஸானா ெகாமர்சியல்
வங்கி) இலக்கத்தில்
ைவப்பிலி மா ம்
ேகாரப்பட் ள்ள .







(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
இலஞ்ச ஊழல் விசா
ரைண ஆைணக் கு வின்
திய பணிப்பாளராக
ேகெகாைட ெபாலிஸ்
வலயத்தின் சிேரஷ்ட
ெபாலிஸ் அத்தியட்சராக
கடைமயாற் ம் சிேரஷ்ட
ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் வன்
அசங்க விதானேக நியமிக்
கப்பட் ள்ளார். இ வைர
விசாரைண பணிப்பாளராக
ெசயற்பட் வந்த சிேரஷ்ட
ெபண் ெபாலிஸ் அத்தியட்சர்
பத்மினி வீரசூரிய, ெபாலிஸ்
தைலைமயகத்தின் ெபாலிஸ்
நலேனாம் பிரிவின்
பணிப்பாளராக நியமிக்கப்
பட் ள்ளார்.
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(எம்.எஸ்.எம். ர்தீன்)
மட்டக்களப் மாவட்
டத்தில் ேநற்
ன்தினம்
தன்கிழைம வைர 22483
ேப க்கு த ப் சிகள் ஏற்றப்
பட் ள்ளதாக மட்டக்களப்
மாவட்ட பிராந்திய சுகாதார
ேசைவகள் பணிப்பாளர்
ைவத்தியர் நா.ம ரன் ெதரி
வித் ள்ளார்.
மட்டக்களப் மாவட்
டத்தின் 14 சுகாதார ைவத்
திய அதிகாரி பிரி களி ம்
ெகாேரானா த ப் சி
ெச த் ம் நடவடிக்ைகயா
ன ெதாடர்ந் ம் ன்ென
க்கப்பட் வ கின்ற .
இதன்படி மட்டக்களப்
சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி
பிரிவில் 4809 த ப் சிக ம்
ஏறா ர் சுகாதார ைவத்திய
அதிகாரி பிரிவில் 2602 த ப்
சிக ம் ெசங்கலடி சுகாதார
ைவத்திய அதிகாரி பிரிவில்
2000 த ப் சிக ம் கிரான்
சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி
பிரிவில் 864 த ப் சிக ம்
ஏற்றப்பட் ள்ளன.
அத் டன், வாைழச்

ேசைன சுகாதார ைவத்திய
அதிகாரி பிரிவில் 1310
த ப் சிக ம் ேகாறைளப்
பற் மத்தி சுகாதார ைவத்
திய அதிகாரி பிரிவில் 1394
த ப் சிக ம் ஓட்டமாவடி
சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி
பிரிவில் 2250 த ப் சிக ம்
ஏற்றப்பட் ள்ளன.
ேம ம், வாகைர சுகாதார
ைவத்திய அதிகாரி பிரிவில்
308 த ப் சிக ம் காத்
தான்குடி சுகாதார ைவத்
திய அதிகாரி பிரிவில் 1974
த ப் சிக ம் ஆைரயம்பதி
சுகாதார ைவத்திய அதி
காரி பிரிவில் 1100 த ப்
சிக ம் க வாஞ்சிகுடி
சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி
பிரிவில் 1638 த ப் சிக ம்
ஏற்றப்பட் ள்ளன.
இேதேவைள, ெவல்லா
ெவளி சுகாதார ைவத்திய
அதிகாரி பிரிவில் 590 த ப்
சிக ம் பட்டிப்பைள
சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி
பிரிவில் 966 த ப் சி
க ம் வ ணதீ சுகாதார
ைவத்திய அதிகாரி பிரிவில்

678 த ப் சிக மாக
ெமாத்தம் 22483 ெகாேரானா
த ப் சிகள் மட்டக்களப்பின்
14 பிரி களி ம்
ெச த்தப்பட் ள்ளதாக அவர்
ேம ம் ெதரிவித் ள்ளார்.



( .ேக.காலித்தீன்)
கல் ைன மாநகைர
ேசர்ந்த ெகப்டன் ேக.எம்.
தமீம் அண்ைமயில் ேதசிய
கெடட் பைடயணியின்
ேமஜர் தரத்திற்கு பதவி
உயர் ெபற் ள்ளார்.
01.09 2019ஆம் ஆண்
தல் ேதசிய கெடட் பைட
யணியின் ேமஜர் தரத்திற்கு
பதவி உயர் ெபற் ள்ளதாக
ஜனாதிபதி ேகாதபாய ராஜ
பக்ஷவினால் அண்ைமயில்
ெவளியான அரச வர்த்தமானி
அறிவித்தல் லம் அறிவிக்
கப்பட் ள்ள .
கல் ைன மாநகைர பிர

திநிதித் வப்ப த்தி ேதசிய
ரீதியில் பல்ேவ பட்ட
விைளயாட் ப் ேபாட்டிகள்
மற் ம் ேவைலத்திட்டங்
களில் அவர் பங்குபற்றி
ள்ளார். ஆசிரியராக, கேடட்
பயிற் விப்பாளராக, ச க
ேசவகராக, சிறந்த கு ம்பத்
தைலவராக பல்ேவ பரி
ணாமம் ெகாண்ட இவர் தற்
ேபாைதய நிைலயில் ேதசிய
இைளஞர் பைடயணியின்
ெபா ப்பாளராக ம்,
பயிற் விப்பாளராக ம்
இ க்கின்றைம
குறிப்பிடத்தக்க .






(எம்.எல்.எஸ். ஹம்மத்)
மாவனல்ைல ஆதார
ைவத்தியசாைலயின்
ம த் வ அதிகாரிகள்
மற் ம் மாவனல்ைல
பிரேதச ெபா ச் சுகா
தாரத் ைற அதிகாரி
களின் ேவண் ேகாளிற்கு
இணங்க மாவனல்ைல
வியாபார ச கம், மாவ
னல்ைல ஒன்றிைணந்த
வியாபாரிகள் சங்கம்,

மாவனல்ைல ஜனாஸா
நலன் ரிச் சங்கம் மற் ம்
ஸ்லிம் தனவந்தர்கள்
பல ம் ஒன்றிைணந் 50
இலட்சம் பா ெசலவில்
திய ெகாவிட் 19
சிகிச்ைச பிரிெவான்ைற
மாவனல்ைல ஆதார
ைவத்தியசாைலக்கு
ஒ ங்கைமத் க் ெகா த்
ள்ளனர்.
40 ப க்ைக வசதி

ெகாவிட் ெதாற்றால் ெபரி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் நிவாரண பணிகைள ன்ென த் வ ம்
தி ேகாணமைல மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர் இம்ரான் மக ப் கிண்ணியா,
ர் தள ைவத்தியசாைலக க்கு
ேதைவயான ஒ ெதாைக கட்டில்கைள ைவத்தியசாைல அத்தியட்சகர்களான டாக்டர் ஏ.எம்.எம். ஜிப்ரி மற் ம் டாக்டர்
கயல்விழியிடம் ைகயளித்தார். (ஹஸ்பர் ஏ. ஹலீம்)





கிழக்கு மாகாணத்தில்
ேம ம் 19 பாடசாைலகள்,
ேதசிய பாடசாைலகளாக தர
யர்த் ம் திட்டத்தில் உள்
வாங்கப்பட் ள்ளதாக ெதரி
வித் ள்ள மாகாணக் கல்வி
பணிப்பாளர் எம்.ரி.ஏ.நிஸாம்,
இவற்ைற ம் உள்ளடக்கியதாக
73 பாடசாைலகளின் ெபயர்ப்
பட்டியல் கிழக்கு மாகாண
ஆ னர் லம் கல்வி அைமச்
சுக்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்
ளதாகத் ெதரிவித்தார்.
கிழக்கில் மாகாண பாட
சாைலகைள ேதசிய பாடசா
ைலகளாக் தர யர்த் வ
ெதாடர்பில் ெவளியான ெசய்
திகள் குறித் வினவிய ேபாேத
கிழக்கு மாகாண கல்விப்
பணிப்பாளர் எம்.ரி.ஏ.நிஸாம்
‘விடிெவள்ளி’க்கு இவ்வா
ெதரிவித்தார்.
இ குறித் அவர் ேம ம்
ெதரிவிக்ைகயில், கிழக்கு
மாகாணத்தில் ஏற்கனேவ 54
பாடசாைலகைள தர யர்த்
வதற்காக சிபாரிசு ெசய்யப்
பட்ட ேபாதி ம் ேம ம் 19
பாடசாைலகள் உள்வாங்கப்
பட் , ெமாத்தமாக 73 பாட

சாைலகளாக இப்பட்டியல்
ரணப்ப த்தப்பட் ள்ள .
இப்பட்டியல் தற்ேபா ஆ நர்
அவர்களால் உத்திேயாக ர்
வமாக கல்வி அைமச்சுக்கு
அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள .
இத்திட்டத்திற்கு ன்னதாக
கிழக்கு மாகாணத்தில் ஏற்க
னேவ 40 ேதசிய பாடசாைலகள்
இயங்கி வ கின்றன. தற்ேபா
73 பாடசாைலகள் திதாக
ேதசிய பாடசாைலகளாக உள்
வாங்கப்ப கின்ற நிைலயில்
கிழக்கில் ெமாத்தமாக 113 பாட
சாைலகள் ேதசிய பாடசாைலக
ளாக இயங்க ள்ளன.

கைளக் ெகாண் அைமக்
கப்பட் ள்ள ேமற்படி
சிகிச்ைசப் பிரி சகல
நவீன வசதிக ம் மிக்க
தாக ஒ ங்கைமக்கப்பட்
ள்ள .
அரச கண்காணிப்பின்
கீழ் மாவனல்ைல பிரேதச
மக்களின் ஒத் ைழப்
டன் நவீன ைறயில்
ஒ ங்கைமக்கப்பட்ட
ேமற்படி சிகிச்ைசப் பிரி
மாவனல்ைல ஆதார
ைவத்தியசாைலயின்
பணிப்பாளர் ைவத்தியர்
உதார குணதிலக்கவிடம்
அண்ைமயில் ைகயளிக்கப்
பட்ட .
இந்நிகழ்வில் சுகா
தாரத் ைற அதிகாரிகள்
மற் ம் அரச உயர்
அதிகாரிகள் உட்பட ச க
க்கியஸ்தர்கள் பல ம்
கலந் ெகாண்டனர்.

திதாக ேதசிய பாடசா
ைலகளாக தர யர்த்தப்ப ம்
பாடசாைலக க்கு தலா 2 மில்
லியன் வீதம் கல்வி அைமச்சு
நிதி ஒ க்கீ ெசய்ய ள்ள .
அதற்கான ஆரம்பக்கட்டமாக
21 மில்லியன் நிதி மாகாணக்
கல்வித் திைணக்களத் க்கு
அ ப்பிைவக்கப்பட் ள்ள .
அதில் ஒ பகுதியிைன கல்வி
அைமச்சினால் ஏற்கனேவ அ
மதி வழங்கப்பட் ள்ள பாட
சாைலக க்கு ற்பணமாக
வழங்கி ள்ேளாம். ஏைனய 19
பாடசாைலக க்குமான அ
மதி கல்வி அைமச்சிலி ந்
கிைடத்த டன் அேநகமாக
அ த்த வாரம் அப் பாடசாைல
க க்கும் ற்பண நிதியாக
வழங்க ள்ேளாம். அேத
ேவைள, அ த்த இ வ ட
காலத் க்கு திய கட் மானப்
பணிக க்கு நிதி ஒ க்கப்பட
மாட்டா . ஆனால் ேவ
விடயங்க க்கு நிதி ஒ க்கீ
ேதைவயின் அடிப்பைடயில்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
ஒ மாகாணப்பாடசா
ைலையத் ேதசியப் பாடசா
ைலயாக மாற் வதானால்

குறிப்பாக மாகாணக்கல்விப்
பணிப்பாளரின் சிபாரிசும்,
மாகாணக் கல்வி அைமச்சின்
ெசயலாளர் மற் ம் பிரதம
ெசயலாளர் ஆகிேயாரின்
இணக்க ம், ஆ நரின் அ
மதி ம் கட்டாயமானதாகும்.
இந்த நைட ைறையப் பின்
பற்றி தல் 54 பாடசாைல
க க்கான அ மதி இவ்வ
ட ஏப்ரல் மாதம் 06 ஆம்
திகதி ம், ஏைனய 19 பாட
சாைலக க்கான அ மதி
இம்மாதம் 09 ஆம் திகதி ம்
ஆ நரால் கல்வி அைமச்
சுக்கு அ ப்பப்பட்ட குறிப்
பிடத்தக்க . அ லாக்கலில்
தலாம் கட்டம், இரண்டாம்
கட்டம் என பாடசாைலகள்
தரம் பிரித் அ லாக்கும்
திட்டம் ன்னர் இ ந்த .
எனி ம் அைனத் ப்
பாடசாைலகைள ம்
ஒேர ேநரத்தில்
ஆரம்பிக்கும் தீர்மானம்
கடந்த மாத இ தியில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதன்
பின்ேப 54 பாடசாைலகளின்
பட்டியல் ெவளியிடப்பட்ட
என ம் அவர் ெதரிவித்தார்.
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(அரநாயக்க நி பர்)
அகில இலங்ைக ஜனாஸா நலன்
ரி சங்கத்தின், ேககாைல மாவட்ட
கிைளயின் அங்கத்தவர்கள் ெதரி ,
அண்ைமயில் அதன் ேதசியத் தைலவர்
நியாஸ்டீன் சத்தார் தைலைமயில்,
இடம்ெபற்ற .
ேககாைல மாவட்டத்தின் ேககாைல,
மாவனல்ைல, அரநாயக்க, ரம் க்கைண,
வரகாெபால, ெஹம்மாதகம, தல்கஸ்
பிடிய, உயன்வத்ைத, யடியன்ெதாட,
மாவ கம, பகுதிகைள உள்ளடங்கிேய
இந் நிர்வாக கு ெதரி ெசய்யப்பட்
ள்ள .
ேககாைல மாவட்ட நலன் ரி சங்க
நிர்வாக கு உ ப்பினர்கள் வ மா :
தைலவர்: ேக. எம். அமீ ல்லா
ெசயலாளர்கள்:எம். எஸ். எம். தம்ஸீல்
(சட்டத்தரணி), ெமௗலவி அன்பஸ் தீனி
ெபா ளாளர்: எம். ேக. எம். மிக்சாத்,
ஆேலாசகர்கள்: டாக்டர் ஹமீட் ஏ
அஸீஸ், எம். எம். எம். வ த், எம்.
இஸட். எம். கமால்டீன் (ச மல் இன்
டஸ்ட்ரீஸ்), கப்பார், எம். எச். எம்.
இஸாம், எம். ஆர். எம். நவ்சாத், எம்.
ஆர். எம். டீன், எம். எல். எம். மன்சூர்,
ெமாஹமட் ரிம்ஸான், ர் கம்ம ,
அப் ல் பரகாத், எம். எம். எம். ரிஸாட்,
எம். . எம். பர்ஹான் அப் ல் லதீப்,
ஹம்ம ஹாஸீன், ஏ. எம். ரிஸான்,
டாக்டர் ரிபாத், எம். ஐ. சுப் அலி, எம்.
ேஜ. எம். நிஸார், டாக்டர் ஏ. ஆர். எம்.
க ஸ், எம். ஆர். எம். அஸாம், எம். பீ.
எம். சரீப்.

