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முன்னுரை  
 
 இலங்ரையில் 'முஸ்லீம் '  என  அரைக்ைப்படும்  மக்ைள்  முஸ்லீம் மதத்ரதத்  
தழுவிய  தமிைர்ைள் .  இந்த  முஸ்லீம்ைள்  இலங்ரைத்  தமிழ்த்  ததசிய  இனத்தின்  ஒரு 
இரனபிரியாத  அங்ைம் என்பது  எமது  நிரலப்பாடு .  இலங்ரையின்  வடக்ரையும் ,  
கிைக்ரையும்  கைாண்ட  தமிழ்த்  தாயைப்  பூமியில் ,  ைணிச மான  கதாரையில் 
முஸ்லீம்ைள்  வாழ்ந்து  வருகிறார்ைள் .  இவர்ைளது  சமூைப் கபாருளாதாை  வாழ்க்ரை  
தமிைதைாடு  பின்னிப் பிரைந்ததாை  அரமந்திருக்கிறது .  பூதைாள  ரீதியாைவும்  
பிரிக்ை  முடியாதவாறு  தமிழ்த்  தாயைம் எம்ரம அைவரைத்து ,  ஒன்றிரைத்து 
ரவத்திருக்கிறது .  எமது  கபாதுக்  ைலாச்சாை  ஆன்மாவான ,  தமிழ்  கமாழி  எமது  
ததசிய  ஒருரமப்பாட்டிற்கு  அத்திவாைமாை  உள்ளது .  

சிங்ைள  அைசானது  தமிழ்த்  ததசியத்ரதச்  சீர்குரலத்து ,  தமிழ்த்  தாயைத்ரதச்  
சிதறடித்து ,  தமிழினத்ரத  ஒழித்துக்ைட்டும்  த ாக்குடன்  தமற்கைாண்ட  இனவாத  
ஒடுக்குமுரறயால்  கபரிதும்  பாதிக்ைப்பட்டவர்ைள்  கிைக்கிலங்ரை  வாழ் 
முஸ்லீம்ைள் .  ைாணி  நிலத்ரத  இைந்து ,  ைல்வி  வாய்ப்பு ,  தவரல  வாய்ப்ரப  
இைந்து ,  பாதுைாப்ரப  இைந்து ,  சதா  பயந்து  வாழும்  பரிதாப  சூழ்நிரலக்குத்  
தள்ளப்பட்டிருக்கும் எமது  முஸ்லீம் சதைாதைர்ைள்  இன்று தமது  எதிர்ைாலம்  பற்றி  
ஆைமாைச்  சிந்திக்ைத்  கதாடங்கியுள்ளனர் .  தமது  எதிர்ைாலம் ,  தமது  அை சியல்  
தரலவிதி ,  என்பன  ஏரனய தமிழ்  மக்ைதளாடு  பின்னிப்  பிரைந்திருக்கின்றன  
என்பரத  உைைத்  கதாடங்கியுள்ளனர் .  

தமிைதைாடு இரைந்த ,  தமிழ்த்  ததசியத்ததாடு  சங்ைமித்த ,  ஒரு தீர்வுதான்  
முஸ்லீம்ைளுக்கு  ஒரு ஒளிமயமான  எதிர்ைாலத்ரதக்  கைாடுக்கும் .  இத் தீர்வு  
மூலம்தான்  முஸ்லீம்ைள்  தமது  மதத்ரதப்  தபணி  வளர்க்ை  முடியும் ;  தமது  



ைலாச்சாைத்  தனித்தன்ரமைரள  வலுப்படுத்த  முடியும் ;  தமது  சமூை ,  
கபாருளாதாை  வாழ்க்ரைரய  தமம்பாடு கசய்யமுடியும் ;  தமது  பாதுைாப்ரப  
உறுதிப்படுத்த  முடியும் .  இந்தத்  தீர்வு தமிழீைத்  தனியைரச அரமப்பதுதான் .  

தமிழீைத்  தாயைத்ரத  மீட்டு ,  தனியைரச நிறுவ எமது  விடுதரல  இயக்ைம் 
முன்கனடுத்து  வரும் விடுதரலப்  தபாைாட்டத்தின்  புைட்சிைைத்  தீ ,  இன்று 
கிைக்கிலங்ரை  எங்கும் பைவிவருகிறது .  இந்தப்  புைட்சிப்  தபாைாட்டத்தில்  முஸ்லீம் 
இரளஞர்ைளும்  ஆயுததமந்தி ,  வீைப்புலிைளாைக்  ைளத்தில்  குதித்துள்ளனர் .  மதம் ,  
சாதி என்ற எல்ரலக்  தைாடுைரள  அழித்து ,  ஒரினம் என்ற ததசீய  எழுச்சியும் ,  
ஒதை நிலம் என்ற தாயைப்  பற்றுைர்வும்  முஸ்லீம்ைரள  எமது  புைட்சிப்  
தபாைாட்டத்தில்  அணி திைட்டி வருகிறது .  இைத்தம் சிந்தும் எமது  விடுதரலப் 
தபாைாட்டம்  முஸ்லீம்ைளின்  விடிவுக்கு வழிதைாலும்  என்பதில்  எமக்கு  உறுதியான 
 ம்பிக்ரையுண்டு .  

இந்த அைசியல்  ஆவைம் முஸ்லீம்ைளின்  இன்ரறய  பிைச்சிரனைரள  
ஆய்வு கசய்கிறது ;  சிங்ைள  இனவாத  அைசின்  சூழ்ச்சிைரளயும் ,  அதனால்  
முஸ்லீம் தமிைர்ைளுக்குஏற்பட்டுவரும்  பாதிப்புைரளயும்  விளக்குகிறது ;  தமிழீைத்  
தனியைதச முஸ்லீம் மக்ைளுக்கு ஒரு நிைந்தைத்  தீர்ரவ வைங்கும் என  
வலியுறுத்துகிறது .  

அைசியல்  பிரிவு 

தமிழீை  விடுதரலப்  புலிைள்  
  



முஸ்லீம் மக்ைளும் விடுதரலப் தபாைாட்டமும் 
 
சிங்ைள  ஆட்சியாளர்ைளால்  தாக்குப்பிடிக்ை  முடியாத  அளவுக்குத்  தமிழீைப்  

தபாைாட்டம்  வீறுகபற்றுள்ள  இன்ரறய  நிரலயில் ,  'தமிழீை  விடுதரல  
முஸ்லீம்ைளுக்கு   ன்ரம பயக்குமா?'  'கபரும்பான்ரமயான  முஸ்லீம் மக்ைள்  
தமிழீைத்துக்கு  கவளிதய  வசிக்கும்  சூழ்நிரலயில்  தமிழீைத்தால்  அவர்ைளது  
பிைச்சரனைளுக்குத்  தீர்வு ஏற்படுமா?'  முஸ்லீம் தமிைர்ைள்  தமிழ்த்  ததசிய  
இனத்ரதச் தசர்ந்தவர்ைளா?'  என்பரவ  தபான்ற  தைள்விைள் 
எழுப்பப்படுகின்றன .  சிங்ைளப்தபரினவாதிைளும் ,  அவர்ைளின்  அடிவருடிைளாைச்  
கசயற்பட்டுவரும்  தமல்தட்டு  வர்க்ைத்ரதச்  தசர்ந்த  கைாழும்புவாழ்  முஸ்லீம் 
"தரலவர்ைளுதம "  இவ்வாறான  தைள்விைரள  எழுப்பிவருகின்றனா .  

முஸ்லீம்ைளும் தமிழ்த்  ததசிய  இனத்தின்  பிரிக்ை  முடியாத  ஒரு அங்ைதம .  
ஏரனய  தமிைர்ைள்  இந்து  மார்க்ைம் ,  கிருத்துவமார்க்ைம்  என்று  
ஏற்றுக்கைாண்டரதப்  தபாலதவ  முஸ்லீம்ைளும்  முஸ்லீம் மதத்ரதத்  தமது  
மார்க்ைமாைக்  கைாண்டிருக்கிறார்ைதள  தவிை ,  அவர்ைள்  இனத்தால்  தமிைர்ைதள .  
தமிழ்  கமாழிமீது  அவர்ைள்  ஏரனய  தமிைர்ைரளவிட  அதிைப் 
பற்றுகைாண்டவர்ைள்  என்றுகூடச் கசால்லலாம் .  அவர்ைள்  தாய் கமாழியாம்  தமிழ்  
கமாழிரய  எங்கும் எப்கபாழுதும்  எந்தச் சூழ்நிரலயிலும்  பயன்படுத்துவதற்குத்  
தயங்குவதில்ரல ;  தமிழீைத்துக்கு  கவளிதய  மிைச்  சிறுபான்ரமயினைாை  
இருந்துவரும்  பகுதிைளில்கூட  அவர்ைள்  தபச்சு கமாழியாை ,  தபாதனா  
கமாழியாைக்  கைாண்டிருப்பது  தமிழ்  கமாழிரயதய .  ைடந்தைால  வைலாற்றில்  
தமிழ்  கமாழிக்ைான  தபாைாட்டங்ைளாைட்டும் ,  இன  உரிரமைளுக்ைான  



தபாைாட்டங்ைளாைட்டும் தமிழ்ப்  பகுதிைளில்  வாழ்ந்துவரும்  முஸ்லீம்ைள்  ஏரனய 
தமிைர்ைதளாடு  அணி அணியாைக்  ைலந்து  கைாண்டு பங்தைற்றார்ைள் ;  சிரற 
கசன்றார்ைள் .  

இலங்ரை  முஸ்லீம்ைள்  தேபிய ,  பினீசிய  அைபு  மூலத்திலிருந்து  
வந்தவர்ைகளன்று  சிலர் கூறிக்கைாள்கிறார்ைள் .  ஆனால் ,  இலங்ரை  முழுவதும் 
பைந்துபட்டு வாழும் முஸ்லீம்ைளின்  கமாழி ,  ைலாச்சாைம்  என்பன  ஏரனய  
தமிைர்ைரள  ஒட்டியதாைதவ  இருந்துவருகிறது .  இலங்ரைவாழ்  முஸ்லீம்ைளின்  
மூலம் அைபாை  இருந்திருந்தால்  நீண்ட  ைாலமாை  இலங்ரையில்  வாழ்ந்துவரும்  
முஸ்லீம்ைள்  பயன்படுத்தும்  கமாழி அைபாைதவ  இருந்திருக்ைதவண்டும் .  அல்லது  
தாம்சார்ந்திருந்த  நிலத்துக்தைற்ப ,  வசதிக்தைற்ப  கமாழிரயக்  ரையாள்பவர்ைளாை  
இருந்திருந்தால்  சிங்ைள  கமாழிரயயல்லவா  சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  வாழும்  
முஸ்லீம்ைள்  தபச்சு கமாழியாைதவா ,  தபாதனா  கமாழியாைதவா  கைாண்டிருப்பர் !  
சிங்ைளப்  கபரும்பான்ரமயினர்  மத்தியில்  நீண்ட  ைாலமாைப்  பல்தவறு  
இரடயூறுைளுக்கு மத்தியில்  தமிழ்  கமாழிரய  அவர்ைள்  பயன்படுத்த  தவண்டிய  
அவசிய  கமன்ன? 

தமிழீைக்  தைாரிக்ரை  எழுந்ததற்ைான  ைாைைங்ைளும் ,  ததரவைளும் 
ஏரனய  தமிைர்ைரளவிட  முஸ்லீம்ைளுக்குதான்  அதிைமாை  இருக்கின்றது .  
சிங்ைளப்  தபரினவாத  ஆட்சியாளரின்  திட்டமிடப்பட்ட  இனகவறித்  
தாக்குதல்ைளுக்கு  அவர்ைள்தான்  அதிைமாை  இலக்ைானவர்ைள் ;  சிங்ைள  
இனவாதிைளால்  நிலப்பறிப்புக்கு  இலக்ைானவர்ைள் .  ைடந்தைால ,  அண்ரமக்ைால  
குடிசன  மதிப்பீட்டுப்  புள்ளிவிபைங்ைரள  ஒப்பிட்டு த ாக்கினால்  இந்த உண்ரம 
துல்லியமாைத்  கதரியவரும் .  பிரிட்டிசாரிடமிருந்து  ஆட்சியதிைாைம்  சிங்ைளப்  



தபரினவாதிைளின்  ரைைளுக்கு  மாறுவதற்கு  முன்னர் ,  ைரடசியாை  1946-ம்  
ஆண்டு எடுக்ைப்பட்ட  குடிசன  மதிப்பீட்டின்படி  கிைக்கு மாைாைத்தில்  39.0 வீதம் 
முஸ்லீம்ைள்  இருந்தார்ைள் .  ைரடசியாை  1981-ம் ஆண்டு எடுக்ைப்பட்ட  குடிசன  
மதிப்பீட்டுப்  புள்ளி விபைங்ைளின்படி  கிைக்கு மாைாைத்திலுள்ள  பங்கு 32.2 
வீதமாை  குரறந்துவிட்டது .  அந்த  த ைத்தில்  1946-ல்  கிைக்கு மாைாைத்தில்  9 .0 
வீதமாை  இருந்த  சிங்ைளவர்ைளின்  பங்கு 1981-ல்  24.9 வீதமாை  உயர்ந்துள்ளது .  
அதாவது  35 ஆண்டு ைாலத்தில்  கிைக்கு மாைாைத்தில்  முஸ்லீம் மக்ைளின்  பங்கு 
7 வீதம் குரறந்துள்ள  அதத  தவரளயில்  சிங்ைள மக்ைளின்  பங்கு 15 வீதம் 
அதிைரித்துள்ளது .  இவ்வாதற  முஸ்லீம் மக்ைள்  ைணிசமாை  வாழ்ந்துவரும்  
வடமாைாைத்ரத  தசர்ந்த  மன்னார் மாவட்டத்தில்  1946-ல்  இருந்தரதவிட 
முஸ்லீம் மக்ைளின்  பங்கு 7 சதவீதம் குரறந்தும் ,  சிங்ைள  மக்ைளின்  பங்கு 5 
வீதம் கூடியுமிருக்கிறது .  

புத்தளம் மாவட்டத்தில்  1921-ல் ,  33 வீதமாை  இருந்த  முஸ்லீம் மக்ைளின்  
குடித்கதாரை  திட்டமிடப்பட்ட  சிங்ைளக்  குடிதயற்றத்தினால்  1953-ல்  29.7 வீதமாை  
குரறந்தது .  ஏரனய  தமிைரின்  வீதமும் இவ்வாதற  22 வீதத்தில்  இருந்து  15 
வீதமாைக்  குரறக்ைப்பட்டது .  1921-ல் , 42.3 வீதமாை  இருந்த  சிங்ைளவர் 
குடித்கதாரை  1953-ல் ,  53 வீதமாை  அதிைரித்தது .  இருந்ததபாதிலும்  பத்து  வீத 
அதிைரிப்ரபக்ைண்டு  திருப்தி அரடயாத  சிங்ைள  ஆட்சியாளர்ைள்  புத்தளம் 
மாவட்டத்ரத  முழுரமயான  சிங்ைள  மாவட்டமாை  மாற்றும் சதி முயற்சியாை ,  
சிங்ைள  மக்ைள்  கபரும்பான்ரமயாை  இருந்த  சிலாபம் மாவட்டத்ரத  புத்தளம் 
மாவட்டத்ததாடு  இரைத்தனர் .  இதனால்  இரைக்ைப்பட்ட  புத்தளம்  மாவட்டத்தில்  
முஸ்லீம் மக்ைளின்  குடித்கதாரை  வீதாசாைம்  9 .7 வீதமாை  குரறத்தது .  



படிப்படியாைப்  புத்தளம்   ைரின்  வியாபாை  தைந்திைப்பகுதிைள்  முஸ்லிம்  
மக்ைளிடமிருந்து  பிடுங்ைப்பட்டு  சிங்ைளவர்ைள்  வசமானது .  

புத்தளம் மாவட்ட  முதல்  குடிசன  மதிப்பீட்டின்  தபாது  36 வீதமாை  இருந்த  
முஸ்லீம் மக்ைளின்  குடித்கதாரை  வீதாசாைம் ,  இன்று 9 .7 ஆைக் 
குரறக்ைப்பட்டுள்ளது .  கமாத்தத்தில்  60 வீதம் தமிழ்மக்ைள்  (33 வீதம்  முஸ்லீம்  
மக்ைள் ,  28 வீதம் ஏரனய  தமிைர்ைள் )  வாழ்ந்து  வந்த  புத்தளம்  மாவட்டப்  
புனைரமப்பினாலும்  85 வீதம் சிங்ைளவர்  வாழும் மாவட்டமாை  
மாற்றப்பட்டுவிட்டது .  முஸ்லீம் மக்ைள்  எதிர்த்துப்  தபாைாடியிருந்தால் ,  
விழிப்புற்றிருத்தால்  இன்று அம்பாரற  மாவட்டத்ரதயாவது  
ைாப்பாற்றியிருக்ைலாம் .  

பிரிட்டிசார்  ஆட்சியதிைாைத்ரத  விட்டுச்  கசன்றதன்  பின்  பல  மாவட்டங்ைள்  
நிர்வாை  வசதிக்ைாை ,  நிர்வாை  பைவலாக்ைலுக்ைாை  எனப் பிரிக்ைப்பட்டன .  ஆனால்  
புத்தளம் மாவட்டம் மட்டும் சிலாபம் மாவட்டத்ததாடு  இரைக்ைப்பட்டு ,  இைண்டு 
மாவட்டங்ைள்  ஒன்றிரைக்ைப்பட்டன .  

இலங்ரையில்  இதுவரை  டந்த  மாவட்ட  உருவாக்ைம் ,  எல்ரல  மாற்றம் ,  
ஒன்றிரைப்பு  என்பன  சிங்ைள  மயமாக்குதலுக்ைாைச் கசய்யப்பட்டதன்றி  நிர்வாை  
வசதிக்ைாைச்  கசய்யப்படவில்ரல .  

இன்று புத்தளம் தமது  பிைததசம்  என்பதிதலா ,  மீண்டும் இைந்த 
உரிரமைரளப்  கபறதவண்டும்  என்பதிதலா  முஸ்லீம் மக்ைள்  யாரும் அக்ைரற  
ைாட்டுவதாைத்  கதரியவில்ரல .  புத்தளம் மாவட்ட  இைப்பின்  தபாது  முஸ்லீம் 
மக்ைளுக்கு  அைசியல்  விழிப்பைர்வு  ஏற்படாத  ைாைைத்தால்  புத்தளம்  
மாவட்டத்துக்கு  த ர்ந்த  ைதி ,  பின்னர் அம்பாரற  மாவட்டத்துக்கும்ஏற்பட்டது .  



35 ஆண்டுைளுக்குள்  ைாட்டாற்று கவள்ளம்தபால  சிங்ைள  ஆட்சியாளைால்  
ஏற்படுத்தப்பட்ட  திட்டமிடப்பட்ட  சிங்ைளக்  குடிதயற்றங்ைளினால்  முஸ்லீம் மக்ைள் 
தாங்ைள்  வாழ்ந்துவரும்  பாைம்பரிய  மண்ணிதலதய 
சிறுபான்ரமயினைாக்ைப்பட்டுள்ளனர் .  ஆட்சியந்திைம்  என்னும் நுைத்தடிரயக்  
ரையிதலந்தியதன்  பின்  சிங்ைளப்  தபரினவாத  ஆட்சியாளரின்  ஒதை த ாக்ைம் 
இலங்ரை  முழுவரதயும்  சிங்ைள  கபௌத்த   ாடாக்கி ,  தமிழ்  மக்ைள்  
கபரும்பான்ரமயாை  வாழ்ந்துவரும் பிதைதசங்ைளிதலதய  அவர்ைரளச் 
சிறுபான்ரமயினைாக்கி ,  அவர்ைளுக்கைன்று   ாட்டில்  பாைம்பரிய  பிதைதசம் என்று  
ஒன்ரற  இல்லாமலாக்குவதத .  ஒரு இனத்துக்கைதிைாை  இனப் படுகைாரலரய 
 டத்தும் ஏைாதி பத்தியவாதிைள்  முதலில் தமற்கைாள்ளும்   டவடிக்ரை  அந்த  
இனத்துக்கைனச்  கசாந்தமான  பிைததசகமன  ஒன்று  இருப்பரத  இல்லாமற் 
கசய்வதத .  ஒரு ததசிய  இனம் தரல  நிமிர்ந்து  நிற்ை முதற் ததரவ  கசாந்தமாை  
ஒரு பிைததசம் .  அரத இல்லாமற்  கசய்துவிட்டால்  சுலபமாை  அந்த  இனத்ரததய  
அழித்துவிடலாம் .  இந்த  வழிரயத்  தான் உலகைங்கிலுமுள்ள  
ஏைாதிபத்தியவாதிைள்  ைரடப்பிடித்துவருகிறார்ைள் .  

பாலஸ்தீனத்திலிருந்து  பாலஸ்தீனியரை  விைட்டியடித்துவிட்டு  அவர்ைளது  
நிலத்ரத  ஆக்கிைமிக்ை  இஸ்தைலிய  யூத சிதயானிஸ்டுைள்  பாலஸ்தீனத்ரத  யூத 
குடிதயற்றங்ைளினால்  சுற்றி வரளத்து  அங்குள்ள  அைபுக்ைரளத்  தாக்கிப்  
பயமுறுத்தி ,  அவர்ைளாைதவ  தம் நிலத்ரத  விட்டு ஓடரவத்தார்ைள் .  
சட்டவிதைாதகுடிதயற்றங்ைளின்  மூலம் ஏைாளமான  வளம்மிக்ை  தமற்குக்ைரை 
நிலங்ைள்  முழுவரதயும்  அபைரித்தார்ைள் .  யூத சிதயானிசத்ரதவிட  சிங்ைள  
தபரினவாதம்  இன்னுகமாருபடி  தமதல  கசன்றது .  தமிைர் பகுதிைளில்  தான்  
தமற்கைாண்ட  சட்ட  விதைாத ,  பலாத்ைாை  சிங்ைளக்  குடிதயற்றங்ைரள 



நியாயப்படுத்த  பல  தந்திைங்ைரள  அது  ரையாண்டு வருகிறது .  முஸ்லீம் மக்ைளின்  
வளமான  நிலங்ைள்  உள்ள  பகுதிைரள  நில  அபிவிருத்தித்  திட்டம் ,  புனித ைர்த்  
திட்டம் ,  உல்லாசப்  பயைத்துரற  அபிவிருத்தித்  திட்டம் ,  
ைரும்புப்பயிர்ச்கசய்ரைத்  திட்டம் என்ற திட்டங்ைளின்  தபரிலும் ,  பாதுைாப்பு  என்ற 
தபார்ரவயிலும் ரையைப்படுத்திய  ஆட்சியாளர்ைள் ,  அந்  நிலங்ைளில்  சிங்ைளக் 
குடிதயற்றங்ைரள  நிறுவினர் .  நிலத்ரதக்  ரையைப்படுத்தும்  தவரளயில் 
நிலத்துக்கு   ட்டஈடு தருவதாைவும்  மாற்று நிலம் தருவதாைவும்  வாக்குறுதிைரள  
அள்ளிவீசும்  சிங்ைள  ஆட்சியாளர்  நிலத்ரதக்  ரையைப்படுத்திய  பின்  
அவர்ைளுக்கு எவ்வித   ட்டஈதடா ,  மாற்று இடவசதிதயா ,  ஏற்படுத்தித்  தைாமல்  
அவர்ைரளத்  தவிக்ைவிட்டு விடுகின்றனர் .  

ஒரு இனம் எரத  இைந்தாலும் அரத  மீட்டுவிடலாம் .  அது  தன்  நிலத்ரத 
இைந்துவிட்டால்  அரத  மீட்பகதன்பது  சிைமமான  கசயலாகும் .  பாலஸ்தீனியர்ைள்  
பாலஸ்தீனத்ரத  விட்டு விைட்டியடிக்ைப்பட்டதன்  பின்  இஸ்தைலிய  
யூதர்ைளுக்கைதிைாை  தம்  தாய் மண்ரை  மீட்ைப்  தபாைாடிக்கைாண்டிருக்கிறார்ைள் .  
அவர்ைளின்  அந்த முயற்சிக்கு  உலகின்  பாதிக்கும்  தமற்பட்ட   ாடுைள்  
ஆதைவளித்து  வருகின்றன .  இருந்தும் இைந்த  மண்ரை  மீட்ை  பாலஸ்தீனியர்ைள்  
துன்பதுயைங்ைளுக்கு  மத்தியில்  நீண்ட ைாலமாைப்  
தபாைாடிக்கைாண்டிருக்கிறார்ைள் ;  கதாடர்ச்சியாை  ஒதை இடத்திலிருந்து  தபாைாட  
முடியாமல்   ாதடாடிைளாைப்  பல   ாடுைளுக்கு  அங்குமிங்குமாைத்  தம் 
முைாம்ைரள  அடிக்ைடி  மாற்றிக்கைாண்டு  அல்லலுற்று வருகிறார்ைள் .  

சிங்ைள  ஆட்சியின்  தரலவர் தே .ஆர் .  கேய வர்த்தனா பகிைங்ைமாைதவ  
"இலங்ரையில் தமிைர்ைளுக்கைன  கசாந்தமான  பகுதி என்று ஒன்று கிரடயாது .  



தமிைர்ைள்  தங்ைள்  கசாந்தப்பகுதிகயன்று  உரிரம கைாண்டாடுவரத  நிறுத்த  
வடக்கு  கிைக்கு மாைாைங்ைளில்  3 இலட்சம் சிங்ைளவர்ைரள-அவர்ைளுக்கு  
தவண்டிய  பாதுைாப்புைளுடன்-குடிதயற்றுதவன்” என்று கைாக்ைரித்தார் .  முஸ்லீம் 
மக்ைள்  தமது  இைந்த  நிலத்ரத  மீட்ை  அவர்ைரளப்தபால  பாதிப்புக்குள்ளான  
ஏரனய  தமிைர்ைதளாடு  தசர்ந்து  உடனடியாைப்  தபாைாட  முன்வைதவண்டும் .  
இக்ைட்டான  த ைத்தில்  தமிழினத்ரதப்  பிளவுபடுத்தச்  சிங்ைளப்  தபரினவாதிைள்  
விரித்திருக்கும்  சதிவரலயில்  சிக்கிவிடாது  இலக்கு  த ாக்கிய  பாரதயில்  
பயைத்ரதத்  கதாடைதவண்டும் .  

பிரிட்டிசாரிடமிருந்து  சிங்ைளப்  தபரினவாதிைள்  இலங்ரைத்  தீவின் 
ஆட்சியதிைாைத்ரதமட்டும்  ரைதயற்ைவில்ரல ;  பிரிட்டிசார் விட்டுகசன்ற  
பிரித்தாளும்  தந்திைத்ரதயும்  தசர்த்தத  ரைதயற்றார்ைள் .  ஆட்சியதிைாைத்ரதக்  
ரைதயற்றதும் சிங்ைள  தபரினவாதிைள்  கசய்த  முதல்  தவரல ,  மரலயைத்  
தமிழ்மக்ைள்  10 இலட்சம்  தபரின்  குடியுரிரம  வாக்குரிரமைரளப்  பறித்து  
 ாடற்றவர்ைளாக்கி  அவர்ைரளத்  தனிரமப்படுத்தியதத .  அதுதபாலதவ  தற்தபாது  
பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ள  முஸ்லீம் மக்ைளுக்கும்  ஏரனய  தமிைர் 
ைளுக்குமிரடயில்  இனரீதியாை  ஐக்கியதமற்படவிடாமல் ,  மதரீதியாைப்  பிரித்துச்  
சண்ரடரய  மூட்டிவிடும் முயற்சியிலுமிறங்கியுள்ளனர் .  இன்று அவர்ைளின்  
ஊதுகுைல்ைளாைச்  கசயற்படும்  கைாழும்புவாழ்  கசல்வச் சீமான்ைள்  சிலர் ,  
முஸ்லீம் மக்ைளின்  தரலவர்ைள்  தாங்ைதள  என்று  தங்ைரளத்  தாங்ைதள 
தரலவர்ைளாக்கிக்கைாண்டு  வடக்கு-கிைக்கு மாைாை  இரைப்பினால் 
சிறுபான்ரமயினைாகிவிடுதவாம் ,  தமிழீைக்  தைாரிக்ரையால்  முஸ்லீம் மக்ைளுக்கு 
ஆபத்து  என்று கூக்குைலிடுகின்றனர் .  முஸ்லீம் மக்ைளின்  தரலவர்  ைகளன்ற  



கபயரில்  ஒரு சில  கசல்வச்  சீமான்ைளின்  உலைஉலாக்ைளுக்ைாைவும் ,  உல்லாச 
வாழ்க்ரைக்ைாைவும் ,  பதவிபடாதடாபங்ைளுக்ைாைவும் ,  ஈைத்து  முஸ்லீம் பாட்டாளி  
மக்ைளின்  உரிரமக்குைல்  ஒடுக்ைப்படுகிறது ;  தபாைாட்ட  முரன  முறிக்ைப்படுகிறது .  
முஸ்லீம் மக்ைள்  மத்தியிலுள்ள  அறியாரமரயப்  பயன்படுத்தி  அவர்ைளின்  
தரலவர்ைளாை   டித்துவரும்  சுய லக்  கூட்டத்தினரை முஸ்லீம் மக்ைள்  
இனங்ைண்டு ஒதுக்குவதுதான் ,  தமது  உரிரமரய  நிரல ாட்ட  அவர்ைள்  
தமற்கைாள்ள  தவண்டிய  முதற் ைடரமயாகும் .  இந்தப் தபாலி தவடதாரிைள்  தமது  
தவடத்ரத  மரறக்ைவும்  தமக்கு ஏற்படக்கூடிய  சுயலாபத்துக்கு  ஆபத்தாை  
முஸ்லீம் மக்ைள்  மத்தியில்  ஏற்பட்டுள்ள  உரிரமயுைர்வுைரள  மழுங்ைடிக்ைவும்  
தமற்கைாண்டுவரும் தபாலி  வாதங்ைள்  இன்று முஸ்லீம் மக்ைள்  மத்தியில்  
எடுபடவில்ரல  .  

*தமிழீைக்  தைாரிக்ரையால்  தமிழ்ப் பகுதிைளுக்கு  கவளிதய  வாழும் முஸ்லீம் 
மக்ைளுக்கு  ஆபத்து  என்கிறார்ைள்  

தமிழீைக்  தைாரிக்ரை  எழுவதற்கு முன்பிருந்தத  சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  
வாழ்ந்து  வரும் முஸ்லீம் மக்ைளுக்குப்  பாதுைாப்பிருக்ைவில்ரல ;  நிதர்சனமான  
வாழ்வுக்கு ,  ஏன் அவர்ைளது  உயிருக்குங்கூட  உத்தைவாதமிருக்ைவில்ரல .  
சிங்ைளப்  பகுதிைளிலிருக்கும்  முஸ்லீம் மக்ைள்  வியாபாைத்ரதத்தான்  தமது  
முதன்ரமயான  கதாழிலாை  தமற்கைாண்டு வருகிறார்ைள் .  சிங்ைளப்  பகுதிைளில் 
அவர்ைளது  நிம்மதியற்ற  வாழ்வுக்கும் ,  நிரலயற்ற  கதாழிலுக்கும் புத்தளம்   ைரில்  
( 1976-ல் )   ரடகபற்ற  நிைழ்தவ  சான்றாகும் .  

ைாலங்ைாலமாை  முஸ்லீம்  மக்ைள்  புத்தளம்  ைரிலுள்ள  தபருந்து  
நிரலயத்தில்  ைரடைள்  ரவத்து  வியாபாைம் கசய்து  வந்தரதப்  கபாறுக்ைமாட்டாத  



சிங்ைள  ஆட்சியாளர்ைள் ,  சூழ்ச்சி கசய்து   ைருக்கு கவளிதய  புதிதாை  ஒரு 
தபருந்து  நிரலயத்ரத  நிறுவி ,  அங்கு ைரடைரளயும் புதிதாை  அரமத்து  
அவற்ரறச் சிங்ைள  மக்ைளுக்குக்  கைாடுத்துவிட்டு ,  திடீகைன்று பரைய  தபருந்து  
நிரலயத்ரத  மூடி ைாலங்ைாலமாை  அங்கு வரும் தபருந்து  நிரலயப்  
பயணிைரளதய   ம்பி வியாபாைஞ்  கசய்துவந்த  முஸ்லீம் மக்ைரள  
நிர்க்ைதியாக்கியரத  அவர்ைள்  மறந்துவிடவில்ரல  . 

புத்தளம் தபருந்து  நிரலய  மாற்றத்தினால்  தாம் நிர்க்ைதியாக்ைப்பட்டரத  
எதிர்க்ை  முற்பட்ட  முஸ்லீம் மக்ைரள  புத்தளம் கபரிய  பள்ளி வாசலுக்குள்தளதய  
புகுந்து  ஈவு இைக்ைமின்றிச்  சுட்டுக்கைான்ற  சிங்ைளப்  தபாலிஸ் அதிைாரிைளான  
டீகமல் ,  எட்தவட்  என்ற  கைாரல  கவறியர்ைளுக்கு  சிங்ைள  ஆட்சியாளர்  
பாதுைாப்பும் ,  பதவி  உயர்வும் வைங்கியரதயும்  முஸ்லீம் இரளஞர்ைள்  மறந்து  
விடவில்ரல . 

*வடக்கு மாைாைத்ரதக்  கிைக்கு மாைாைத்ததாடு  இரைத்தால்  முஸ்லீம் 
மக்ைளின்  தனித்துவம்  மரறந்துவிடும் .  முஸ்லீம் மக்ைள்  தமலும் 
சிறுபான்ரமயினைாக்ைப்  பட்டுவிடுவர் .  எனதவ  கிைக்கு மாைாைம்  தனித்தத  
இருக்ைதவண்டும்  எனகிறார்ைள் .  

மட்டைளப்பு மாவட்டத்திலிருந்து  அம்பாரற  என்ற புதிய மாவட்டம்  முஸ்லீம்  
மக்ைளின்  குடித்கதாரை  வீதம் அதிைமாை  இருக்ைத்தக்ைதாை  (46.3 வீதம் )  1963-
ஆம் ஆண்டு சிங்ைள  ஆட்சியாளைால்  பிரிக்ைப்பட்டது .  அம்பாரற  மாவட்டம்  
முஸ்லீம் மக்ைள்  அதிைமாை  உள்ள  மாவட்டம் .  எனதவ எமக்கு  மாவட்டப்  
பிரிவிரனயின்  மூலம்  ன்ரம கிரடக்கும் '  என்று முஸ்லீம் மக்ைள்  



எண்ணியிருந்தனர் .  உண்ரமயில்  முஸ்லீம் மக்ைள்  மீதுள்ள  அனுதாபத்தாதலா ,  
முஸ்லீம் மக்ைளின்  தனித்துவம்  தபைப்பட  தவண்டுகமன்தறா  சிங்ைள  அைசு  
அம்பாரற  மாவட்டத்ரத  உருவாக்ைவில்ரல  .  'மட்டைளப்பு மாவட்டம்  தமிைர்ைள்  
மிைப்  கபரும்பான்ரமயாை  வாழும்  மாவட்டம் .  அங்கு  சிங்ைளக்  குடிதயற்றத்ரத  
ஏற்படுத்தினால்  எதிர்ப்பு பலமாை  இருக்கும் .  முஸ்லீம் மக்ைள்  ைணிசமாை  
இருக்கும் அம்பாரறப்  பகுதிரயத்  தனியாைப்  பிரித்து  தனி  மாவட்டமாை  
ஆக்கினால் ,  அங்குள்ள  முஸ்லீம் மக்ைளின்  நிலங்ைரள  முதலில்  தனியாக் 
ைவைலாம் .  எதிர்ப்பு அதிைம்  இருக்ைாது .  ஏரனய  தமிைர்ைளின்  பகுதிைரளயும்  
பின்னர் தனியாைக்  ைவனித்துக்கைாள்ளலாம் '  என்ற த ாக்ைத்ததாடுதான் ,  1963-
ஆம் ஆண்டு அம்பாரற  மாவட்டத்ரதச்  சிங்ைள  அைசு உருவாக்கியது .  1963-ல்  
முஸ்லீம் மக்ைளின்  பங்கு  அதிைமாை  (46.3 வீதம் )  இருக்ைத்தக்ைதாைப்  
பிரிக்ைப்பட்ட  அம்பாரற  மாவட்டம்  இன்று சிங்ைள  மக்ைளின்  பங்கு அதிை 
வீதத்தில்  இருக்கும் மாவட்டமாை  மாற்றப்பட்டுவிட்டது .  1963-ல்  இது  புதிதாை  
அரமக்ைப்பட்டதபாது  46.3 வீதமாை  இருந்த  முஸ்லீம் மக்ைளின்  பங்கு ,  
ைரடசியாை  எடுக்ைப்பட்ட  குடிசன  மதிப்பீட்டின்படி  41 .5 வீதமாைக்  
குரறந்துவிட்டது .  முதலில்  29.3 வீதமாை  இருந்த  சிங்ைளர் பங்கு 37.7 வீதமாை  
அதிைரித்துள்ளது .  முஸ்லீம் மக்ைள்  தவிர்ந்த  ஏரனய  தமிைர்ைளின்  பங்கு 23.8 
வீதத்திலிருந்து  20.5 வீதமாைக்  குரறந்துள்ளது .  கமாத்தத்தில்  18 
ஆண்டுைளுக்குள்  அம்பாரற  மாவட்டத்திலுள்ள  முஸ்லீம் மக்ைளின் ,  ஏரனய  
தமிைரின்  பங்குைள்  முரறதய  5.2, 3.3 வீதங்ைளாைக்  குரறந்துள்ள  அதத 
தவரளயில் ,  சிங்ைள  மக்ைளின்  பங்கு மட்டும் 8.4 வீதத்தால்  உயர்ந்துவிட்டது . 
இந்நிரலயில்  1981-ம் ஆண்டுக்குப்  பின்  இன்று வரை 5 ஆண்டுைளுக்குள்ளாைக்  
குடிதயறியிருக்கும்  சிங்ைளவர்ைரளயும்  ைைக்கிட்டுப்  பார்த்தால் ,  தற்தபாது  



அம்பாரற  மாவட்டம்  சிங்ைள  மக்ைரள  அதிைமாைக்  கைாண்ட  மாவட்டமாை  
மாறிவிட்டது  கதரியும் .  முஸ்லீம் மக்ைரள  அதிைமாை  (46.3 வீதம் )  உள்ளடக்கிய  
மாவட்டமாை  இருந்ததால்  அம்பாரற  மாவட்டத்தில்  முஸ்லீம் மக்ைளின் 
தனித்துவம்  தபைப்பட்டுள்ளதா? நிலத்ரதக்  ைாப்பாற்ற  முடிந்துள்ளதா? 
இருக்கும் நிலத்ரதயாவது  பறிதபாைாமல்  ைாப்பாற்றிக்கைாள்ள ,  முதலில்  தமது 
எதிரிைள்  யார் என்பரத  முஸ்லீம் மக்ைள்  உைர்ந்துகைாள்ள  தவண்டும் .  

அம்பாரற  மாவட்டத்தின்  கபயர்கூட  சிங்ைளப்  கபயைாை  திைாமடுல்ல  என  
மாற்றப்பட்டுவிட்டது .  மாவட்ட  ஆட்சித்  தரலவைாை  (அைசாங்ை  அதிபர் ) ,  மாவட்ட  
அரமச்சைாைச்  சிங்ைள  இனத்தவர்ைதள  நியமிக்ைப்பட்டு  வருகின்றனர் .  மாவட்டச்  
கசயலை  அலுவலர்ைளாைவும்  ஊழியர்ைளாைவும்கூட  கபரும்பாலும்  
சிங்ைளவர்ைதள  அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் .  இந்தப்  கபளத்த  சிங்ைள 
நிர்வாைத்தினால்  தீைவாபி புனித ைர்த்  திட்டத்துக்கைன  முஸ்லீம் மக்ைளுக்குச் 
கசாந்தமான  10,000 ஏக்ைருக்குமதிைமான  புைாதன  நிலம் ரையைப்படுத்தப்பட்டு  
கபௌத்த  சிங்ைளவர்ைளிடம்  வைங்ைப்பட்டுள்ளது .  மாவட்ட  ரீதியாை  அைசு வைங்கும்  
வீடரமப்புத்  திட்டம் ,  மாதிரிக்  கிைாமம் ,  ைடன்  வசதி தபான்றரவ  மாவட்டத்தில்  
ைாலங்ைாலமாை  இருந்துவரும்  முஸ்லீம் மக்ைளுக்கு  மறுக்ைப்பட்டு ,  புதிதாை  வந்து  
குடிதயறிய  சிங்ைளவர்ைளுக்தை  வைங்ைப்படுகின்றன .  பல்லாயிைக்ைைக்ைான  
முஸ்லீம் மக்ைளின்  நிலங்ைள்  சுவீைரிக்ைப்பட்டு  அங்கு சிங்ைளவர்ைள்  
குடியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் .  

இன்று அம்பாரற  மாவட்டமும் முஸ்லீம் மக்ைளின்  பிடியினின்று  விலகிப் 
தபாய்விட்டது .  1947 ததர்தலின்  தபாது  கவறும் 2394 சிங்ைள  வாக்ைாளர்ைரளக்  
கைாண்டிருந்த  அம்பாரறப்  பகுதி 1982-ல்  78,378 சிங்ைள  வாக்ைாளர்ைரளப்  
கபற்றிருக்கிறது .   ான்கு  ஆண்டு ( 1956-1960) ைாலப்  பகுதிக்குள்  அம்பாரறயில்  



முஸ்லீம் மக்ைளது  வாக்ைாளர்  அதிைரிப்பு வீதம்  ாட்டின்  சைாசரி  அதிைரிப்பு  
வீதமான  10 வீதத்திலும் குரறவாை  9 வீதமாை  இருக்ரையில்  சிங்ைளவர்ைளின்  
அதிைரிப்பு வீதம் மட்டும் 500 வீதமாை  இருந்தது .  மூவாயிைமாை  இருந்த  
சிங்ைளவர்  குடித்கதாரை  இன்று 1 ,46,371 ஆை  அதிைரித்துள்ளது . 

இவ்வாறு முஸ்லீம் மக்ைளுக்கைன்று  உருவாக்ைப்பட்ட  அம்பாரற  மாவட்டம் ,  
ைடந்த  23 ஆண்டுைளுக்குள்  திைாமடுல்ல  என்னும் சிங்ைளப்  கபயர் கைாண்ட ,  
சிங்ைளவர்ைரள  அதிைமாைக்  கைாண்ட  சிங்ைள  மாவட்டமாை  ஆக்ைப்பட்டுள்ளது .  
இந்நிரலயில்  கிைக்கு மாைாைம் தனித்திருக்ை  தவண்டுகமன்கிறார்ைள் .  46.3 
வீதம் முஸ்லீம் மக்ைரளக்  கைாண்டிருந்த  அம்பாரற  மாவட்டத்திதல  
தனித்துவத்ரதக்  ைாப்பாற்றமுடியாத  நிரலயில் ,  32 வீதத்தினரைக்கைாண்ட  
கிைக்கு  மாைாைத்தில்  முஸ்லீம்ைளின்  தனித்துவம் ைாப்பாற்றப்படுமா? 

*கிைக்கு மாைாை  - வடக்கு மாைாை  இரைப்பினால்  அப்பிைததசத்தில்  
முஸ்லீம் மக்ைளின்  வீதாசாைம்  குரறந்துவிடும்  என்கிறார்ைள் .  

முழு இலங்ரையிலும்  இன்று முஸ்லீம் மக்ைளின்  பங்கு 7. 1  வீதந்தான் .  
முஸ்லீம் மக்ைள்  அரனவரும்  தமிழீைத்ரத  ஏற்று தமிழீைத்துள்  வந்துவிட்டால் 
முஸ்லீம் மக்ைளின்  பங்கு தமிழீைத்தில்  28 வீதமாகிவிடும் என்பரத  எண்ணிப்  
பார்க்ை  தவண்டும் .  ைடந்த  35 ஆண்டுைளில்  வடக்கு மாைாைத்ரதவிட  கிைக்கு 
மாைாைந்தான்  சிங்ைளக்  குடிதயற்றத்தால்  அதிைம் பாதிக்ைப்பட்டுள்ளது .  
அங்தைதான்  சிங்ைளர்ரைைளுக்கு  ஆட்சி மாறியதன்  பின்  முஸ்லீம் மக்ைளின்  
பங்கு 39.0 வீதத்தில்  இருந்து  32.2 வீதமாைக்  குரறந்துள்ளது . 
வடமாைாைத்ரதப்  கபாறுத்தவரை  இன  வீதாசாைத்தில்  ைடந்த  35 ஆண்டுைளில்  
குறிப்பிடத்தக்ை  மாற்றகமதுவு  தமற்படவில்ரல .  இருந்ததபாதிலும்  தமிழ்  மக்ைள்  



சிங்ைளக்  குடிதயற்றத்தால்  கிைக்கு மாைாைத்தில்  தமிழ்  நிலம் பறிக்ைப்பட்டரதத்  
கதாடர்ந்து ,  இன ரீதியில் சிந்தித்து  தம்மினத்தின்  நிலம் தமலும் பறிதபாவரதத்  
தடுக்ை  தவண்டும் என்ற  எண்ைத்திற்ைாைத்தான் ,  வடக்கு-கிைக்கு  இரைந்த  
புைாதன  தமிழ்ப் பிைததசத்ரதத்  தமக்குச் கசாந்தமான   ாடு எனப் 
பிைைடனப்படுத்தி ,  அரதக்  ைாக்ைப்  புறப்பட்டுள்ளனர் .  இதில்  முஸ்லீம் மக்ைள்  
ஏரனய  தமிைர்ைள்மீது  சந்ததைப்படதவண்டிய  அவசியதம இல்ரல .  35 
ஆண்டுைளில்  தமது  நிலங்ைரளப்  பிடுங்கியவர்ைள்  யார்  என்பரத  ைடந்தைால  
வைலாற்ரறப்  புைட்டிப்  பார்த்து  உைர்ந்துகைாண்டால்  முஸ்லீம் மக்ைளுக்கு  இந்தச்  
சந்ததைதம  எைாது .  தமிழ்ப் பகுதிைளில்  தமது  குடித்கதாரை  வீதாசாைம்  
குரறயாமல்  ைாப்பாற்றிக்  கைாள்ளதவண்டுமானால்  - சிங்ைளவர்ைளிடமிருந்து  
தமிழ்  நிலத்ரதக்  ைாக்ைப்  தபாைாடிக்  கைாண்டிருக்கும்  ஏரனய  தமிைர்ைதளாடு  
தசர்ந்து  தபாைாட  முன்வைதவண்டும் .  அரத  விடுத்து ,  இன்னும் கைாழும்புவாழ்  
சுய லத்  தரலவர்ைளின்  தரலரமரயயும்  
ஆதலாசரனைரளயுதமற்றுச்கசயற்படுவார்ைதளயானால்  அடுத்த  குடிசன  
மதிப்பீட்டுக்  ைைக்கைடுப்பின்தபாது  கிைக்கு மாைாைம் சிங்ைளவர்ைரள  
அதிைமாைக்கைாண்ட  மாைாைமாை  மாற்றப்பட்டுவிடும் .  அங்கு முஸ்லீம் மக்ைளின்  
குடித்கதாரை  வீதாசாைம்  கவகுவாைக்  குரறக்ைப்படும்  நிரலதான்  ஏற்படும் .  
முஸ்லீம் மக்ைள்  தங்ைள்  பிைததசத்ரதக்  ைாக்ைதவண்டுமானால்- 1977-ம் 
ஆண்டுக்குப்பின்  ஏற்பட்ட  க ருக்ைடிரயத்  கதாடர்ந்து  தமக்குச் சிங்ைளப்  
பகுதிைளில்  பாதுைாப்பு  இல்ரல  என்று அங்கிருந்து  ஏைாளமான  தமிைர்ைள்  
வடக்குக்  கிைக்கு மாைாைங்ைளில்  வந்து  குடிதயறியரதப்தபால  - சிங்ைளப் 
பகுதிைளில்  வாழும்  முஸ்லீம்  மக்ைளும் வடக்கு ,  கிைக்கு மாைாைங்ைளில்  வந்து  
குடிதயற  தவண்டும் .  



*சிங்ைள  ஆட்சியில்  முஸ்லீம் மக்ைளின்  உைர்வுைள்  மதிக்  ைப்படுகின்றன  
என்கிறார்ைள் .  

சிங்ைளப்  தபரினவாத  ஆட்சியாளர்ைள்  முஸ்லீம் மக்ைளின்  உரிரமைரள 
மட்டுமின்றி  அவர்ைளது  உைர்வுைரளக்கூட  மதிக்ைவில்ரல ;  மிதிக்கிறார்ைள் .  
இஸ்தைலிய   லன்ைாக்கும்  பிரிவு என்ற தபார்ரவயில்  தமிழ்ப் தபாைாளிைரள  
ஒழித்துக்ைட்டகவன  சர்வததசப்  பயங்ைைவாதிைளான  கமாசாட்  கூலிப்பரடரய  
முஸ்லீம் மக்ைளின்  விருப்பத்துக்கு  மாறாை  சிங்ைள  அைசு வைவரைத்தது .  
பாலஸ்தீன  விடுதரல  இயக்ைம் ,  லிபியா ,  சவுதி அதைபியா ,  தோர்தான்  தபான்ற  
 ாடுைளும்  கதரிவித்த  ைடும் ைண்டனங்ைரளயும் ,  ஈைத்து  முஸ்லீம் மக்ைள்  
ஒட்டுகமாத்தமாைக்  ைாட்டிய  எதிர்ப்புைர்ரவயும்  கபாருட்படுத்தாது ,  கமாசாட்  
பயங்ைைவாதிைரள  அரைத்து  அவர்ைரளக்  கைாண்டு தனது  ஆயுதப் 
பரடயினருக்குப்  பயிற்சியளித்து  வருகின்றது .  கமாசாட்  வருரைரய  எதிர்த்து  
அரமதியான  முரறயில்  ஆர்ப்பாட்டங்ைரள   டத்திய  முஸ்லீம் மக்ைள்  மீது 
வாரைச்தசரன ,  சாய்ந்தமருது ,  நிந்தாவூர் ,  ைாத்தான்குடி  தபான்ற  இடங்ைளில்  
துப்பாக்கிப்  பிைதயாைஞ்  கசய்து  அவர்ைரள  விைட்டியடிக்ை  முரனந்ததுடன் ,  
ைடுரமயான  பத்திரிக்ரைத்  தணிக்ரை  முரறயும் கைாண்டுவந்து  கமாசாட்  
வருரைரய  எதிர்த்த  முஸ்லீம் மக்ைளின்எதிர்ப்புைர்வுைரள  கவளிதய  
கதரியாவண்ைம்  இருட்டடிப்புச்  கசய்தனர் .  இவர்ைள்  ஆட்சியில்தானா  
முஸ்லீம்ைளின்  உைர்வுைள்  மதிக்ைப்படுகின்றன? 

* " ாட்டின்  60-க்கும் தமற்பட்ட  ததர்தல்  கதாகுதிைளில்  கவற்றிரய  
நிர்ையிப்பது  தமது  வாக்குைதள” என்று  சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  வாழும் 
முஸ்லீம்ைள்  கபருரமப்பட்டுக்  கைாண்டிருந்தார்ைள் .  

ஆனால்  சிங்ைளப்  தபரினவாதிைள்  அவர்ைளின்  கபருரமரய  நிரலக்ை  



விடவில்ரல .  முதலில்  10 இலட்சம் மரலயைத்  தமிைர்ைளின்  குடியுரிரம 
வாக்குரிரமைரளப்  பறித்து ,  அவர்ைள்  வகித்துவந்த  பாைாளுமன்ற  உறுப்பினர் 
பதவிைளில்  சிங்ைளவர்ைள்  வை வரை  கசய்தும் ,  பின்னர் தமிழ்ப்பகுதிைளில்  
சிங்ைளக்  குடிதயற்றங்ைரள  நிறுவி  தமிழ்ப்பகுதிைளிலிருந்தும்  சிங்ைளப்  
பிைதிநிதிைள்  வை வரை  கசய்தும் ேன ாயைப்  படுகைாரல   டத்திய  சிங்ைள 
ஆட்சியாளர்ைள் ,  விகிதாசாைப்  பிைதிநிதித்துவம் என்ற மாவட்ட  ரீதியான  ததர்தல்  
முரறரய  ஏற்படுத்தி சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  பைந்து  வாழும் முஸ்லீம்ைள்  இதுவரை 
பயன்படுத்தி  வந்த ேன ாயை  உரிரமக்குச் சாவுமணி  அடித்துள்ளார்ைள் .  

இலங்ரையில்  கேயவர்த்தனா  அைசினால்  அமுலுக்கு  வந்துள்ள  மாவட்ட  
ரீதியான  விகிதாசாைத்  ததர்தல்  முரறயின்படி  மாவட்டத்தில்  பதிவாகும்  கமாத்த  
வாக்குைளில்  1 /8 பங்கு கபறாத  ைட்சிைதளா ,  குழுக்ைதளா தகுதியற்றதாைக்  
ைணிக்ைப்பட்டு  ததர்தல்  தபாட்டியினின்றும்  விலக்கிக்கைாள்ளப்படும் .  அதாவது  
பதிவாகும்  கமாத்த  வாக்குைளில்  12.5 வீதம் கபறாத  ைட்சிைள்  தபாட்டியினின்றும்  
விலக்கிக்கைாள்ளப்படும் .  மாவட்ட  ரீதியில்  தமிழீைப்  பகுதிைளிலுள்ள  அம்பாரற ,  
மட்டக்ைளப்பு ,  திருதைாைமரல ,  மன்னார் மாவட்டங்ைள்  தவிர்ந்த  தவறு எந்த 
மாவட்டத்திலும்  முஸ்லீம்ைளின்  குடித்கதாரை  பத்து  வீதந்தானுமில்ரல .  சிங்ைளப் 
பகுதிைளிலுள்ள  எந்த மாவட்டத்திலும்  இனிதமல்  முஸ்லீம்ைள்  தனித்து  நின்று 
கவற்றிகபற  முடியாது .  சிங்ைளக்  ைட்சிைதளாடு  தசர்ந்து  தபாட்டியிட்டாலுங்கூட  
அக்ைட்சிைளின்  தவட்பாளர்  பட்டியலில்  இரடயிதலா  அன்றிக்  ைரடசியிதலாதான்  
தசர்க்ைப்படுவார்ைள் .  விகிதாசாைத்  ததர்தல்  முரறயினால்  ைணிசமான  
வாக்குைரளப்  கபறும் ைட்சிைளின்  தவட்பாளர்ைள்தான்  கபரும்பாலும்  
ததர்ந்கதடுக்ைப்படுவார்ைள் .  எனதவ எந்த சிங்ைளப்  பகுதியிலும்  முஸ்லீம்ைள்  
இனி  கவற்றிகபற  முடியாது ;  பாைாளுமன்றப்  பிைதிநிதித்துவத்ரதப்  கபறமுடியாது .  



பரைய  ததர்தல்  முரறயில்  ஏைாளமான  ததர்தல்  கதாகுதிைளில்  கவற்றிரய  
நிர்ையிக்கும்  சக்திரயப்  கபற்றிருந்த  முஸ்லீம்ைளின்  வாக்குைள்  மாவட்ட  ரீதியான  
விகிதாச்சாைத்  ததர்தலில்  சக்தியற்றதாகி  விட்டன .  சிங்ைளப்  தபரினவாதிைளால்  
திட்டமிடப்பட்ட  இந்த   டவடிக்ரையினால்  முஸ்லீம்ைளும்  மரலயைத்  
தமிைர்ைரளப்  தபால  யாரும் தைட்பாைற்ற  அைசியல்  
அ ாரதைளாக்ைப்பட்டுவிட்டனர் .  அைசியல்வாதிைரளப்  பதவிக்குக் 
கைாண்டுவரும்  சக்தியற்றவர்ைளாை  வாக்குரிரமயற்றவர்ைளாை  இருப்பதால்  
மரலயைத்  தமிைர்ைள்  அைசியல்வாதிைளால்  ைவனிக்ைப்படாத  அனாரதைளாை ,  
ைல்வி ,  கபாருளாதாைம் ,  சுைாதாைம் தபான்ற  அரனத்துத்  துரறைளிலும் 
புறக்ைணிக்ைப்பட்டவர்ைளாை  இருக்கின்றனர் .  அதத  தபால  வாக்குரிரம  இருந்தும் 
அந்த  வாக்குைளுக்கு  இருந்த  மதிப்பு குரறக்ைப்பட்ட  நிரலயில்  எதிர்ைாலத்தில்  
மரலயைத்  தமிைர்ைரளப்  தபால  பல  சிை மங்ைரள  எதிர்த ாக்ை  தவண்டிய 
அபாயைைமான  சூழ்நிரலக்கு  முஸ்லீம்ைள்  தள்ளப்பட்டுள்ளனர் .  

*வடக்கு ,  கிைக்கு  மாைாைங்ைளுக்கு  கவளிதய  சிங்ைளவர்ைள்  மத்தியில்  
வாழும் முஸ்லீம்ைள்  பாதுைாப்பாை வாழ்கிறார்ைள் .  அவர்ைளுக்கு  ஏன்  தமிழீைம் 
என்று தைட்கிறார்ைள் .  

முஸ்லீம்ைள்  சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  பாதுைாப்பாைத்தான்  வாழ்கிறார்ைளா  
என்பரதக்  ைடந்தைால  வைலாற்று ஏட்ரடப்  புைட்டிப்பார்த்தால்   ன்கு புரியும் .  
இந்த  நூற்றாண்டின்  கதாடக்ைத்திலிருந்தத  சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  வாழ்ந்துவரும்  
முஸ்லீம்ைள்  கபரும்பான்ரமயினத்தவர்ைளான  சிங்ைளவர்ைளால்  தாக்ைப்பட்டு  
துன்புறுத்தப்படும்  நிரல  இருந்து  வருகிறது .  19 15-ம் ஆண்டு முஸ்லீம்ைள்  
தாக்ைப்பட்டது ,  (சிங்ைளவர்ைளால் ) ,  சிங்ைளப்  பகுதிைளில்தான் .  



1976-ம் ஆண்டு பிப்ைவரி  இைண்டாம்  ாள்  - தமிைரைச் சுட்டுக்  கைான்றால்  
அைசு பதவி  உயர்வு அளித்திடும்  என்ற உற்சாை  தமலீட்டால்  - புத்தளம் கபரிய 
பள்ளி வாசலில்  சிங்ைளப்  தபாலீசார்  ைாட்டுமிைாண்டித்தனமாை   டத்திய  
துப்பாக்கிச்  சூட்டில்  ஏழு முஸ்லீம்ைள்  தம் குருதியால்  மசூதிரய  குளிப்பாட்டிவிட்டு 
உயிரை விட்டது ,  தற்தபாது  சிங்ைளவர்ைள்  அதிைமாை  வாழும் பகுதிைளில்தான் .  

புத்தளம் பள்ளிவாசல்  படுகைாரலரய  அடுத்து  புத்தபிக்கு  ஒருவரின்  
தரலரமயின்  கீழ்  ைாவற்பரடயினரும் ,  சிங்ைளக்  ைாரடயர்ைளும்  இரைந்து  
தமற்கைாண்ட  கூட்டுத்தாக்குதலில்  முஸ்லீம்ைளின்  271 வீடுைள்  கைாளுத்தப்பட்டு ,  
44 ைரடைள் சூரறயாடப்பட்டு ,  இருவர் கைால்லப்பட்டது ,  சிங்ைளவர்ைளால் ,  
சிங்ைளவர்ைள்  அதிைமாை  வாழும் பகுதிைளில்தான் .  

1980-ம் ஆண்டு ேனவரி  மாதம் 21ம் திைதி கைாழும்பு கைாம்பனித்கதரு  
பள்ளிவாசலில்  கதாழுரை   டத்திய  கமாைமட்  குதசன் ,  ேபார்  சிங்ைளப்  
தபாலீசாைால்  குண்டடிபட்டு  இறந்தது  சிங்ைளப்  பகுதியில்தான் .  

1982-ம் ஆண்டு ைாலி  ைரிலும் அதரனச் சுற்றியுள்ள  15 கிைாமங்ைளிலும்  
சிங்ைளக்  குண்டர்ைளால்  கபரும் தாக்குதல்ைளுக்கு  உள்ளாகி முஸ்லீம்ைளின்  
உரடரமைள்  சூரறயாடப்பட்டதும் ,  உயிர் பறிக்ைப்பட்டதும்  (சிங்ைளவர்ைளால் )  
சிங்ைளப்  பகுதிைளில்தான் .  

இப்படியாைச் சிங்ைளவர்ைள்  அதிைமாை  வாழும் இன்னும் ஏைாளமான  
இடங்ைளில்  முஸ்லீம்ைள்  மீது  சிங்ைளக்  குண்டர்ைளால்  தாக்குதல்ைள்  
தமற்கைாள்ளப்பட்டுள்ளன .  இந்நிரலயில் சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  வாழும் 
முஸ்லீம்ைள்  பாதுைாப்பாை  வாழ்கிறார்ைள்  என்பது  ஓ ாய்க்  கூட்டத்தின்  மத்தியில் 
கவள்ளாடுைள்  பாதுைாப்பாை  இருக்கின்றன  என்று கசால்வரதப்  தபாலத்தான் .  



உண்ரமயில்  முஸ்லீம்ைளுக்கு  இருக்கும் ஒதை பாதுைாப்பு தமிழீைம்தான் .  

*சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  வாழும் முஸ்லீம்ைள்தான்  கபாருளா  தாைத்தில்  
தமம்பட்டவர்ைளாை  இருக்கிறார்ைள்  என்கிறார்ைள் .  

உண்ரமயில்  சிங்ைளப் பகுதிைளில்  இருக்கும் முஸ்லீம்ைளின்  
கபாருளாதாைம்  சிங்ைள  ஆட்சியாளரின்  திட்டமிடப்பட்ட  சதித்திட்டங்ைளினால்  
அதலபாதாளத்ரத  த ாக்கிப்  தபாய்க்  கைாண்டிருக்கிறது .  நீண்ட  க டுங்ைாலமாை  
முஸ்லீம்ைளின்  ரைைளில்  இருந்துவந்த  இைத்தினக்ைல்  வியாபாைத்ரத ,  சிங்ைளர் 
ரைைளுக்கு மாற்றிவிட  சிங்ைள  ஆட்சியாளர்  அரனத்து  முயற்சிைரளயும் 
தமற்கைாண்டு  அதில்  கவற்றியும் ைண்டுவிட்டனர் .  ஏற்ைனதவ  முஸ்லீம்ைள்  
ரைைளில்  இருந்துவந்த  இைத்தினக்ைல்  சுைங்ைப்  பகுதிைள்  ரைவிடப்பட்டு ,  புதிய  
இடங்ைளில்  இைத்தினக்ைல்  சுைங்ைங்ைரள  ஏற்படுத்தியதன்  மூலமும் 
இைத்தினக்ைல்  கூட்டுத்தாபனம்  என்ற கபயரில்  சிங்ைளவர்ைதள  உள்ளடங்கிய  ஒரு 
கூட்டுத்தாபனத்ரத  அரமத்த  தன்  மூலமும் இைத்தினக்ைல்  உற்பத்தியும் ,  
சந்ரதப்படுத்தலும்  படிப்படியாைச்  சிங்ைளர் ரைைளில்  கசன்றரடந்து  விட்டது . 

புத்தளம்  ைரின்  தபருந்து  நிரலயத்தில்  முஸ்லீம்ைள்  ரைக்ளில்  
இருந்துவந்த  வர்த்தைத்ரதச்  சிதறடித்து  புதிதாை  ஒரு தபருந்து  நிரலயத்ரததய 
அரமத்து ,  சிங்ைளர்  ரைைளில்  புத்தளம்  ைரின்  வர்த்தைத்ரத  திட்டமிட்டுப்  
பறித்துக்  கைாடுத்தது  சிங்ைளப்  தபரினவாத  ஆட்சி .  

இன்னும் பல  சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  முஸ்லீம்ைளின்  வர்த்தை  நிரலயங்ைள் 
ைாலத்துக்குக்  ைாலம் சிங்ைளக்  குண்டர்ைளினால்  தாக்கிச் சூரறயாடப்பட்டும் ,  தீ  
ரவக்ைப்பட்டும் ,  சிரதக்ைப்பட்டும்  வருகின்றன .  

இவ்வாறு முன்கனாரு  ைாலத்தில்  இலங்ரை முழுவதிலும்  முஸ்லீம்ைள்  



வியாபாைத்தில்  முன்தனாடிைளாை  இருந்த  நிரல  மாறி ,  இன்று அது  சிங்ைளவர் 
ரைைளுக்குச்  கசன்று கைாண்டிருக்கிறது .  முன்னர் சிங்ைளப்  பகுதிைளில்  
தமம்பட்டிருந்த  முஸ்லீம்ைளது  கபாருளாதாை  நிரல  இன்று வீழ்ச்சியுற்றிருக்கிறது ;  
வீழ்ச்சியரடந்து  வருகிறது .  இதுதான்  உண்ரம .  

*சிங்ைளர் ஆட்சியில்  முஸ்லீம்ைளுக்கும்  அரமச்சர்  பதவிைள்  
தந்திருக்கிறார்ைள் .  ஆளும் அைசில்  பங்கு வகிக்கும்  ாம் ஏன்  தமிைர்ைதளாடு  
தசர்ந்து  தமிழீைம் தைாரி  இன்னலுற  தவண்டும் என்று தைட்கிறார்ைள் .  

சிங்ைளர் ஆட்சியில்  முஸ்லீம்ைள்  அரமச்சர்ைளாக்ைப்பட்டிருக்கிறார்ைள்  
என்பது  உண்ரமதான் .  ஆனால்  முஸ்லீம்ைளின்   லன்ைரளக்  ைவனிக்கும்  திறன்  
அவர்ைளுக்கு  இருக்கின்றதா? 1976-ம் ஆண்டு புத்தளத்திலும் ,  1982-ம் ஆண்டு 
ைாலியிலும்  முஸ்லீம்ைள்  சிங்ைள  இனகவறியர்ைளின்  தாக்குதல்ைளில்  கசத்து  
மடிந்த  தபாது  இந்த முஸ்லீம் அரமச்சர்ைளால்  தம் மக்ைளுக்குப்  பாதுைாப்பு  தை  
முடிந்ததா? ஏன் ,  அத்த  கவறிச் கசயல்ைரளக்  ைண்டித்து  ஒரு வார்த்ரதயாவது  
தபச முடிந்ததா? முஸ்லீம்ைளின்  விருப்புக்கு  மாறாை  சர்வததசப்  
பயங்ைாவாதிைளான  கமாசாட்  கூலிப்பரடரயச்  சிங்ைள  அைசு  வைவரைத்தரத  
எதிர்த்து  மூச்சுவிடக்கூட  முடிந்ததா இவர்ைளால்? கமாசாட்  வருரைரய  எதிர்த்து  
அரமதி வழியில்  ஆர்ப்பாட்டங்ைரள   டத்திய  முஸ்லீம்ைள்  மீது  சிங்ைள  ஆயுதப் 
பரடயினர்  பல  இடங்ைளில்  டத்திய  துப்பாக்கிச்  சூடுைரளப்  கபயருக்ைாவது  
இவர்ைள்  ைண்டித்ததுண்டா? 

எண்கைய்  வள   ாடுைளான  அைபு  ாடுைளின்  உறவுக்ைாை  
முஸ்லீம்ைளிலிருந்து  ஒரு  சில  சுய லமிைளுக்கு  அரமச்சர்  பதவிைரளக்  
கைாடுத்து ,  அவர்ைரளக்  ைாட்சிப்  கபாருளாை  ரவத்திருப்பதன்மூலம் முழு 



முஸ்லீம் மக்ைளுக்கும்  தவண்டிய  உரிரமைரளத்  தாங்ைள்  வைங்கிவிட்டதாைப் 
பாசாங்கு  கசய்து  வருகின்றனர் ,  சிங்ைளப்  தபரினவாத  ஆட்சியாளர்ைள் ,  
அரமச்சர்  பதவிைளில்  ஒட்டிக்கைாண்டிருக்கும்  அந்தக்  ையவர்ைதளா  தம் 
இனத்திற்கைதிைாை  ஆட்சியாளரும்  ஆயுதப்  பரடயினரும்  இரைக்கும் 
அநீதிைரளக்  ைண்டு ஆட்தசபரைதயா ,  ைண்டனதமா  கூடத் கதரிவிக்ைாமல்  
தபசா மடந்ரதைளாகித்  தாம்  கவறும் தரலயாட்டிப்  கபாம்ரமைள்தான்  என்பரத  
உறுதி கசய்கிறார்ைள் .  அண்ரமக்  ைாலத்தில்  அரமச்சர்  பாக்கீன்  மாக்ைாருக்கு  
த ர்ந்த  சம்பவம் இதற்கு ஓர் சிறந்த  எடுத்துக்ைாட்டாகும் .  ஊைல்  புரிந்ததாை  
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு  அரமச்சர்  பதவியிலிருந்து  விலக்ைப்பட்ட  சிங்ைளவைான  
ஈ .எல் .  தசன ாயக்ைாவுக்கு  பதவி  கைாடுப்பதற்ைாை  தபருவரள  எம் .பி .  ேனாப்  
பாக்கீன்  மாக்ைாரிடம்  இருந்த  சபா ாயைர்  பதவிரயப்  பிடுங்கி ஈ .எல் .  
தசன ாயக்ைாவிடம்  கைாடுத்த  கேயவர்த்தனா  அைசு ,  பாக்கீன்  மாக்ைாருக்கு  
ஒப்புக்ைாைத்  திரைக்ைளங்ைள்  ஏதுமற்ற  மந்திரிப்  பதவிரயக்  கைாடுத்தது .  
சபா ாயைைாை  இருந்த  ேனாப்  பாக்கீன்  மாக்ைார் தனது  பதவிரயக் 
ைாப்பாற்றிக்கைாள்வதற்ைாை  "முஸ்லீம்ைள்  சிங்ைளவர்ைளின்  வழித்  ததான்றல்ைள் "  
என்று இனத்ரததய  அடகு ரவக்கும் வரையில்  கூட கபாது  தமரடைளில்  தபசித்  
தன்  ைாே  விசுவாசத்ரதக்  ைாட்டிய  தபாதிலும்  ஆட்சியாளர்ைள்  அந்த  
ைாேவிசுவாசியின்  சபா ாயைர்  பதவிரயப்  பிடுங்கிச் சிங்ைள  ஊைல்  மந்திரிக்குக்  
கைாடுத்தனர் .  ைடந்த  3 ஆண்டுைளாை  திரைக்ைளங்ைளற்ற  (இலாக்ைாக்ைளற்ற )  
அரமச்சைாை  இருந்துவரும்  பாக்கீன்  மாக்ைார்  3 ஆண்டுைளாைப் 
பதவியிலிருந்தும்  தனக்குத்  திரைக்ைளங்ைள்  ஒதுக்ைப்படவில்ரல  என்றும் 
மந்திரி  சரபக்கூட்டம்  ரடகபறும் கூடத்ரதக்கூடத்தான்  பார்க்ைவில்ரல ,  அது 
எப்படி  இருக்கிறது  என்றுகூடத்  கதரியாது  என்றும் பாைாளுமன்றத்தில்  



புலம்பியிருக்கிறார் .  இவர் தபான்று முஸ்லீம்  அரமச்சர்  கபருமக்ைள்  சிங்ைள  
அைசு ைட்டிலின்  ஓைத்தில்  குந்திக்  கைாண்டிருந்த  ைாலங்ைளிற்தான்  முஸ்லீம் 
பகுதிைளில்  அதிைளவு சிங்ைளக்  குடிதயற்றங்ைள்  ஏற்படுத்தப்பட்டன .  முஸ்லீம்  
மதம்  ாட்டின்  இைண்டாந்தை  மதமாக்ைப்பட்டது .  சிங்ைள  ஆட்சியாளைால்  
முஸ்லீம்ைள்  ஒரு சிலருக்கு  வைங்ைப்படும் அரமச்சர் பதவியினால்  பதவிரயப் 
கபறும்  ஒரு  சிலர்தான்  பயனரடகிறார்ைதள  தவிை முஸ்லீம் மக்ைளுக்கு  அதனால்  
எதுவித  பயனும் கிரடயாது .  

*கிைக்கு மாைாைம்  முஸ்லீம்ைள்  ைணிசமாை  வாழும் பகுதி .  ஆளும்  சிங்ைள  
மக்ைதளாடு  தசர்ந்து  எம்ரம வளப்படுத்திக்கைாள்ள  தவண்டுதம  தவிை 
சிறுபான்ரமயினைான  தமிைர்ைதளாடு  தசர்ந்து  தனி  ாடு  தபாைாட்டத்தில்  ஈடுபட்டு  
ஆபத்ரதத்  ததடிக்  கைாள்ளக்  கூடாது  என்கிறார்ைள் .  

கிைக்கு மாைாைத்தில்  முஸ்லீம்ைள்  ைணிசமாை  வாழ்கிறார்ைள்  என்பது 
உண்ரம .  அவர்ைள்  எப்படி  வாழ்கிறார்ைள்? கபாருளாதாை  ரீதியில்  சிறப்புற  
வாழ்கிறார்ைளா? அவர்ைளது  கதாழில் ,  நிலம் என்பவற்றுக்குப்  பாதுைாப்புண்டா? 
அவர்ைள்  உரிரமைள்  ைாப்பாற்றப்படுகின்றனவா? என்ற  தைள்விைளுக்கு  விரட 
ததடினால்  அவர்ைள்  கபரும்  அழிரவ த ாக்கிச் கசன்று  கைாண்டிருக்கிறார்ைள்  
என்பது  புலப்படும் .  

*சிங்ைள  ஆட்சியில் ைடந்த  35 ஆண்டுைளில்  கிைக்கு மாைாைக் குடித்  
கதாரையில்  அவர்ைளது  பங்கு 39.0 வீதத்திலிருந்து  32.8 வீதமாைக்  
குரறந்துள்ளது .  குரறந்த  வீதத்ரத  ஆக்கிைமித்துள்ளவர்ைள்  சிங்ைளவர்ைள்  

*கிைக்கு மாைாைத்தில்  பாைம்பரியமாை  விவசாயம்  கசய்து  வந்த  
முஸ்லீம்ைளது  விரள நிலங்ைள்  புனித ைர்த்திட்டம் ,  நில  அபிவிருத்தித்  திட்டம் ,  



பாதுைாப்பு  என்ற தபார்ரவயில்  சிங்ைள  அைசினால்  அபைரிக்ைப்பட்டுள்ளன .  
அபைரிக்ைப்பட்ட  நிலங்ைரள  அனுபவிப்பவர்ைள்  சிங்ைளவர்ைள் .  

*கிைக்கு மாைாைக்  ைரைதயாைங்ைளில்  முஸ்லீம்ைள்  மீன்  பிடித்து  வந்த  
பகுதிைளில்  சில  ஆண்டுைளுக்கு  முன்  முதலில்  பருவ ைாலத்தில்  வந்து  மீன்  
பிடித்துச் கசன்ற சிங்ைள  மீனவர்ைள்  தற்தபாது  நிைந்தைமாைத்  தங்கி  
முஸ்லீம்ைளின்  கதாழிரலதய  ஆக்கிைமித்துள்ளனர் .  

*ைண்ணுக்கைதிதை  முஸ்லீம்ைள்  தாங்ைள்  ைணிசமாை  வாழ்ந்து  வந்த 
புத்தளம் ,  அம்பாரற  ஆகிய இரு மாவட்டங்ைரளச்  சிங்ைளக் 
குடிதயற்றங்ைளினால்  இைந்துள்ளனர் .  

*முஸ்லீம் மதம்  ாட்டில்  இைண்டாமிடத்துக்குத்  தள்ளப்பட்டு ,   ாட்டின்  
முதன்ரமயான  தபணிப்  பாதுைாக்ைப்  படதவண்டிய  மதமாை  கபௌத்த  மதம்  
ஆக்ைப்பட்டுள்ளது .  

*முஸ்லீம்ைளின்  வழிபாட்டுத்தளமான  பள்ளி வாசல்ைளுக்குள்  புகுந்து 
கதாழுரை   டத்துபவர்ைரளச்  சிங்ைள  ஆயுதப் பரடயினர்  சுட்டுக் 
கைால்கின்றனர் .  

*புனித  ைர் என்ற  தபார்ரவயில்  கிைக்கு மாைாைத்தில்  (தீைவாபியில் )  
முஸ்லீம்ைள்  ைாலங்ைாலமாை  வாழ்ந்துவந்த  மைபு வழி நிலங்ைள்  சிங்ைள 
ஆட்சியினைால்  பறிக்ைப்பட்டு  கபௌத்த  சிங்ைளவர்ைளிடம்  ரையளிக்ைப்படுகிறது .  

*பாரிய  கபாருளாதாைத்  திட்டங்ைளில்  முஸ்லீம் பகுதிைள்  முற்றாைப்  
புறக்ைணிக்ைப்படுகின்றன .  

*அைசினால்  வைங்ைப்படும்  தவரல  வாய்ப்பு ,  பதவி  உயர்வு ,  கதாழிற்ைடன் ,  
நிவாைைம்  என்பவற்றிலும்  முஸ்லீம்ைள்  புறக்ைணிக்ைப்படுகின்றார்ைள் .  

*கேயவர்த்தனா  அைசு கைாண்டு வந்துள்ள  விகிதாசாைத்  ததர்தல்  



முரறயினால்  முஸ்லீம்ைளின்  ேன ாயை  உரிரமக்குச் சாவு மணி 
அடிக்ைப்பட்டுள்ளது .  

இந்நிரலயில்  கதாடர்ந்தும்  சிங்ைளவர்ைதளாடு  தசர்ந்து  வாழ்வதன்  மூலம் 
முஸ்லீம்ைள்  தங்ைரள வளப்படுத்திக்கைாள்ள  முடியுமா? பாதுைாத்துக்  கைாள்ள  
முடியுமா? அவ்வாறு தசர்ந்து  வாை  முயற்சிப்பது  ஓ ாய்க்கூட்டத்தின்  மத்தியில்  
ஆட்டு மந்ரத  தசர்ந்து  வாை  நிரனப்பது தபால ,  பாம்பின்  நிைலில்  தவரள 
இரளப்பாற  நிரனப்பது  தபாலத்தான்  இருக்கும் .  தங்ைரள  வளப்படுத்திக்  
கைாள்வதற்ைாை  ஒரு சில  சுய லக்  கும்பல்ைள்  ைாட்டும் இன  அழிவுப்  பாரதரய ,  
அைசியல்  விழிப்புைர்வு  கபற்றுவிட்ட  இன்ரறய  முஸ்லீம் இரளஞர்  சமுதாயம்  
புறக்ைணித்து  வருகிறது .  தமது  தாழ்ந்த  நிரலக்கு ைாைைமானவர்ைள்  யார்  
என்பரதத்  கதள்ளத்  கதளிவாைப்  புரிந்து  கைாண்ட  முஸ்லீம் இரளஞர்ைள்  இன்று  
தம்ரமப்  தபால  பாதிக்ைப்பட்ட  ஏரனய  தமிழிரளஞர்ைதளாடு  தசர்ந்து  இன  
ரீதியில்  ஐக்கியப்பட்டு தமது  இைந்த  உரிரமைரள  மீட்ைப் தபாைாட  முன் 
வந்துள்ளனர் .  இலங்ரையில்  வாழும் முஸ்லீம்  மக்ைளின்  உயிர் ,  
உரடரமைளுக்குப்  பாதுைாப்பும் ,  மதத்துக்குரிய  மதிப்பும் சுதந்திைத்  தமிழீைத்தில்  
மட்டுந்தான்  கிரடக்கும் .  

 
இைண்டாம் பதிப்பு ,  தம 1988 

  



இனரீதியான குடித்கதாரை 
கிழக்கு மாகாணம்   

  

நூறு ஆண்டு  
பிரிட்டிசார்  ஆட்சியைச் 

சிங்களவரிடம்  
ஒப்பயடப்பதற்கு  
முதல் ஆண்டு  

கயடசிைாக  
களுக்கு முன்  குடிசன  

  மதிப்பீடு  
  எடுக்கப்பட்ட  
  ஆண்டு  

இனங்கள்  1 88 1  1 946  1 98 1  
முஸ்லீம்கள்  4300 1  ( 34 . 5% )   1 09024  ( 39 . 0% )  3 1 520 1  ( 3 2 . 2% )   
ஏயனை தமிழர்கள்  75408 (59 . 1% )   1 36059  (48 . 0% )   4 1 1 45 1  ( 4 2 .4% )   
சிங்களவர்கள்   5947 (4 . 6% )   27556 ( 9 . 8% )   243358  ( 24 . 9% )   

வடக்கு மாகாணம்  
முஸ்லீம்கள்   1 04 16  ( 3 . 5% )   1 8 1 83  ( 3 . 7% )   52638 (4 . 7% )   
ஏயனை தமிழர்கள்  28948 1  ( 95 . 6% )   449958 ( 93 . 8% )  1 023229  ( 92 . 0% )   
சிங்களவர்கள்   1 379  ( 0 . 4% )   9602 ( 2 . 0% )  33 149  ( 2 . 9% )   

அம்பாயை மாவட்டம் *  
இனங்கள்  1 963  1 98 1  

முஸ்லீம்கள்  98270  ( 46 . 3% )  1 6 148 1  ( 4 1 . 5% )   
ஏயனை  தமிழர்கள்  50480 (2 3 . 8% )  79725 ( 20 . 5% )   

சிங்களவர்கள்  62 1 60  ( 29 . 3% )   1 4637 1  ( 3 7 . 7% )   

* 1963-ம் ஆண்டுதான்  கிைக்கு மாைாைத்திலுள்ள  மட்டக்ைளப்பு 
மாவட்டத்திலிருந்து  புதிதாைப்  பிரிக்ைப்பட்ட  மாவட்டம் .  

  



 


