
ஈழத்தமிழ் முஸ்லீம் இன ஒழிப்பு. மன்னித்து 
மறந்துவிடுங்கள். பகுதி 1  

>> Thursday, December 29, 2011 

மறக்கமுடியாத பதிவுகள்: 
 

ஈழத்தமிழர்= (இந்துக்கள்+கிறிஸ்தவர்கள்) - (முஸ்லிம்கள்). 
 

திருககாணமலல முழுவதும் நடந்தது இனவழிப்கப ஒழிய 
யுத்தமல்ல 

 

சமுதாய துகராக வரலாறு. 
 

காத்தான்குடி படுககாலலகளும், படிப்பிலனகளும்  

 

புலி பயங்கரவாதம். 
 

"ஹார்கஹ முல்க் மில்கக மாஸ் 

கக முழ்கி ஹுதாகய மாஸ்” 

 

" ஒவ்கவாரு நாடும் எனது நாகட அந்த நாடும் இலறவனின் நாகட" 
- அல்லாமா இக்பால் 

 

இஸ்லாமியச் கசாந்தங்களுக்கும் தமிழர்கக ாடு ஒட்டி வாழ ஆலச 
இல்லலயா? எம் அன்பிற்குரிய சககாதர்கள் மாத்திரம் தம்லமத் 
தாகம இஸ்லாமியர்கள் எனப் பிரித்துக் காட்டுவது ஏன்? 

 

 

“முஸ்லிம்கள் என்றால் கடயிலராகவும் சில்லலற 

வியாபாரியாகவுகம இருக்ககவண்டும். அவர்கள் படிக்கக்கூடாது. 
அவர்கள் அரச கவலலக்கு கபாகக்கூடாது” என்று நிலனப்பவர்களுக்கு 
அவர்க ின் எண்ணத்தில் மண் விழும் கசய்திகள் வரும்கபாது 
அலதத் தாங்குவது கஸ்டமாகக்தான் இருக்கும்.  
 

எனகவ அதற்காக கபாலியாக தமிழ்கதசியவாதிக ாக முகமூடி 
அணிந்து மற்றவர்கள் மீது கசற்லற வசீுவார்கள். அலத நாம் 
காண்கிகறாம். 
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தமது கசாந்த சுயநலன்களுக்காக தமிழ் இனத்தின் கபயரால் மற்ற 
இனங்கள் மீது அவதூறுகல ப் பரப்பி இனத்துகவசங்கல  கசய்து 

மிரட்டுவதற்கு இவர்களுக்கு யார் இந்த அதிகாரம் ககாடுத்தது? 

************** 

ஷஹீத் பழனிபாபா அவர்கள். --- 
 

“ஈழத் தமிழர்களுக்கு எதிராக இலங்லக ராணுவக் ககாடுலமகல  
எதிர்த்து தனியாகவும், தி.க - தி.மு.க.வுடன் கசர்ந்து பல கூட்டங்கள் 
கபாட்டு மறியல்க ில் ஈடுபட்டு - பலருடனும் தனியாகவும் 
பலமுலற M.G.R ஆல் லகது கசய்யப்பட்டு 82 முதல் 89 முடிய 
எத்தலனகயா கஷ்டங்கல  அனுபவித்த முஸ்லிம் நான்!  
 

நீ ஒரு கூட்டமாவது நடத்தினாயா ஐயகர? நான் கதசிய பாதுகாப்புச் 
சட்டத்தில் சிலறயிலலடக்கப்பட்டகபாது ஆகஸ்டு 25 குட்டிமணி, 
கெகனுக்கு இலங்லக சுப்ரீம்ககார்ட் தூக்குத்தண்டலன தந்தலத 
எதிர்த்து எனது கவட்டிலய சிலறக்கதவு மசியில் கறுப்பாக்கி- 
காலலயில் மரத்தின் உயகர கறுப்புக்ககாடி பறக்கவிட்டு- 

சிலறவிதிகல  மீறியதற்காக சிலற சூப்ரண்ட் அட்கின்சனும் 
மாவட்ட நீதிபதியும் உள்விசாரலன நடத்தி எனக்கு தனிலமச் சிலற 
தந்தும், பலநாள் பட்டினி கபாட்டும், என்மீது தீயலனப்பு என்ெினில் 
நீர்நிலறத்து அடித்தும்- நான் என் எதிர்ப்பில் உறுதியாயிருந்கதன்.  
 

M.G.R. உயிருடனிருந்தகபாது ரகசிய புலனாய்வு I.G. பார்ப்பன கமாகன் 
தாஸ் உடன் கசர்ந்து அகதியாய் வந்த என் தமிழினம் மீது 
தாக்குதலல தமிழ் மண்ணிகலகய நடத்தி கால் இல்லாத த பதி 
கிட்டுலவ வடீ்டுச் சிலறயில் லவத்து நிராயுதபாணியாக்கியகபாது நீ 
வாய் திறக்கவில்லல.  
 

மாறாக ராமகென்மபூமி என்று புதிய கபார்லவ கபார்த்தி பூணுலல 
நீ விட்டுக்ககாண்டு, கூட்டம் கபாட்டு, லமக்கசட்க்காரனுடன் மட்டும் 
(கூட்டம் வராததால்) கபசிவிட்டு மாகபரும் கபாதுக்கூட்டம் என்று 
துதிபாடி தினசரிக ில் கபாட்டு மார்தட்டிய மாவிரனல்லவா நீ! 
 

அதுகூட கவண்டாம், அகதி முகாம்க ில் அலடபட்டு அனுதினமும் 
58லபசா கரஷனில் அல்லலுற்ற தமிழினத்லத மண்டபம் உட்பட பல 
முகாம்க ில் மரண ஓலமிட்டவர்கல  குலறந்தது 10 ஆண்டுக ில் 
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ஒருமுலறகூட கசன்று பார்க்க நிலனக்காத துகராகியல்லவா நீ!  
 

இங்கக கசாறியக்கூட கசாரலனயற்று கசாறிநாய்கபால் 
திரிந்துவிட்டு அணிகசரா நாடுகள் பற்றிப் கபசுவது 
அகயாக்கியத்தனம். ஏகதா பலரும் கசால்கிறார்கக  என்பதற்காக 
சில கவ ிநாட்டு முகாம் கூறி முகஸ்துதி பாடி பகல் கவஷம் 
கபாடும் பட்டரய்யா நீ! 
 

இலங்லக ெனாதிபதிகய என்லன அலழத்து, எனது கசலலவ ஏற்று 
இலங்லகயில் இந்திய ராணுவ கவறித்தனத்லதக் காண நான் கசன்ற 
விமானத்லதப் பறக்கவிட்டு திரும்ப அலழத்து உச்சநீதிமன்ற 
கண்டனத்துக்கு ஆ ானார் பூட்டாசிங்.  
 

பின்னர் என்லனக் ககார்ட் அனுமதித்தகபாது இந்தியாவிலிருந்து 
இலங்லக கசன்ற ஒகர கதசியவாதி நான் மட்டுகம. 
கெயவர்த்தனாவிடம் நான் கசய்த உதவிகல , என் கசய்திகல  உன் 
துதிபாடி தினசரிகள் கவ ியிட்டதா?  

 

ஊகராடு மாரடிக்கும் உலுத்தர் கூட்டமல்லவா நீ! உண்லம 
கபசினால் உனக்கு உயிகர கபாய்விடுகம! 
 

நமது ராணுவத்லத இலங்லகக்கு ஏன் அணுப்பினாய் - புடுங்கவா? 

உனது வாதம் சரிகயன்றாலும் கூட கநருவால் பல லட்சம் - 
சாஸ்திரியால் பல லட்சம்- இந்திராவால் பல லட்சம் சதுர 
லமல்கல  இழந்கதாம்.  
 

கபாதாக்குலறக்கு கச்சத்தீலவ இலங்லகக்கு தாலர வார்த்தார் 
இந்திரா. அப்கபாது நீ என்ன கூறினாய்? இந்திராவும் 
கெயவர்த்தகனயும் ஒகர இனம் ; மூக்லகப் பார்! நீண்டிருக்கும் 
என்றாய். உன் பார்ப்பன ஏடுகளும் துதிபாடின. “ - ஷஹீத் பழனிபாபா 
அவர்கள்.  
 

(என்பதுக ின் இறுதியில் ஹிந்து முன்னணி தலலவன் 
இராமககாபாலலயர் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராக 
"ஹிந்துக்களுக்கு அநீதி... ஹிந்துஸ்தானத்திற்கு ஆபத்து" என்கிற 
தலலப்பில் கவ ியிட்ட புத்தகத்திற்கு சமூகபுரட்சியா ர் ஷஹீத் 

பழனிபாபா அவர்கள் இராமககாபாலலயருக்கு கவ ியிட்ட 
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மறுப்புலரயின் கதாகுப்பில் )  
 

SOURCE: http://vengai2020.blogspot.com/2011/07/blog-post.html 

 

ஈழத்தமிழர்=(இந்துக்கள்+கிறிஸ்தவர்கள்)- (முஸ்லிம்கள்)  
 

பலர் நிலனப்பது கபால, இலங்லகயின் இனப்பிரச்சிலனயின் 
கதாடக்கம், சிங்க வர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இலடயிலானதல்ல. 
பிரிட்டிஷ் காலனிய இலங்லகயில்,  

 

1915 ல், சிங்க வர்களுக்கும், முஸ்லிம்களுக்கும் இலடயில் 
முதலாவது இனக்கலவரம் கவடித்தது. கண்டியில் முஸ்லிம்கள் 
பள் ிவாசலில் கதாழுலக நடத்திய கவல , கதருவில் கபௌத்த 
பிக்குகள் குழப்பம் வில வித்தலமகய கலவரத்லத பற்ற லவத்த 
கபாறி. இருப்பினும் புதிதாக கதான்றிய சிங்க  வர்த்தக சமூகம், 

வர்த்தகத்தில் முஸ்லிம்க ின் ஆதிக்கத்லத உலடப்பதற்காக 
திட்டமிட்டு வந்தனர்.  
 

இனக்கலவரம் அவர்களுக்கு சாதகமான பலன்கல  கபற்றுத் தந்தது. 
பிற்காலத்தில் சிங்க  வர்த்தக சமூகம், அகத வழிமுலறலய 
பின்பற்றி, தமிழர்க ின் வர்த்தக, நிர்வாக ஆதிக்கத்லத 
இல்லாகதாழித்தது.  
 

இருப்பினும், அன்று ஈழத்தமிழ் தலலவர்கள் சிங்க வர்க ின் பக்கம் 
சார்ந்து நின்றார்கள். காலனிய அரசு இனக்கலவரத்தில் ஈடுபட்ட 
சிங்க வர்கல  பிடித்து குற்றவா ிக் கூண்டில் நிறுத்தியது. 
அவர்கல  விடுவிப்பதற்காக "தமிழினத் தலலவர்" கசர். கபான். 
இராமநாதன் லண்டன் வலர கசன்று வழக்காடி கவன்றார். அவரது 

வாதத் திறலமயால் சிங்க க் லகதிகள் விடுதலலயானார்கள். 
லண்டனில் இருந்து நாடு திரும்பிய இராமநாதலன, சிங்க வர்கள் 
கதா ில் சுமந்து கசன்று கவற்றிலய ககாண்டாடினார்கள்.  
 

(1915 ஆம் ஆண்டு சிங்க வர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இலடயில் 
கலவரம் ஏற்பட்டது. அப்கபாழுது இலங்லகலய ஆண்டு 

ககாண்டிருந்த ஆங்கிகலய அரசு முஸ்லீம்கள் மீது தாக்குதல் 
நடத்திய சிங்க  தலலவர்கல யும் காலடயர்கல யும் லகது 
கசய்து சிலறயில் அலடத்தது. ஆங்கிகலய அரசு முஸ்லீகளுக்கு 
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சார்பாக நடந்து ககாள்வதாக சிங்க  தலலவர்கள் குற்றம் 

சாட்டினார்க ள். 
 

இகத கநர த்தில் த மிழ ர்க  ின் தலலவ ராக  இருந்த வ ர்க ள் 
முஸ்லீம்க ளும் த மிழ ர்க ள் என்ற  ரீதியில் முஸ்லீம்க ல  
ஆதரித்திருக்க  கவண்டும். ஆக க்குலறந்த து ந டுநிலலயாவ து 
வ கித்திருக்க  கவண்டும். ஆனால் த மிழ ர்க  ின் த லலலம ஒரு 
கபரும் த வ லற இலழத்த து.அன்லறக்கு தமிழர் தலலவராக இருந்த 
கசர்.கபான் இராமநாதன் சிங்க வர்களுக்கு ஆதரவான 
நிலலப்பாட்லட எடுத்தார். 
 

அப்கபாழுது முதலாம் உலக யுத்தம் (1914-1918) நடந்து ககாண்டிருந்த 
காலம். கப்பற் கபாக்குவரத்து என்பது மிகவும் ஆபத்ததான ஒன்றாக 
இருந்தது. ஆனால் ஆபத்லதயும் கபாருட்படுத்தாது கசர்.கபான் 
ராமநாதன் இங்கிலாந்து பயண மானார். அங்கக சிங்க   வ ர்க ளுக்காக  
வாதாடினார். வாதாடி லகது கசய்ய ப்ப ட்ட  சிங்க    த லலவ ர்க  ியும் 
காலடய ர்க ல யும் விவ்ட்விக்க  கசய்தார். இல ங்லக திரும்பிய  
இராம நாத லன சிங்க   வ ர்க ள் ரத த்தில் லவத்து அலழத்து 

கசன்ற ன ர்.ர த த்லத சிங்க   வ ர்க க  இழுத்தன ர்.  
 

அதன் பிறகு ஆயுதம் தாங்கிய ஈழ விடுதலல கபாராட்டம் 
ஆரம்பமான கபாழுது விடுதலல புலிகள் இயக்கத்தில் இலணந்து 
கபாராடி நூற்றுக்கணகான முஸ்லீம்கள் மாவரீர் ஆகி உள் னர். 
கலப்.ககணல் ெூலனதீன் என்பவர் விடுதலல புலிகள் இயக்கத்தின் 

முதலாவது மாவரீர் ஆவார்.  
SOURCE:http://www.tamilsfront.net/politics/index.php?hash=13d92cdd7ca2d0dc1a1ec9227

55f7139&mnid=21&page=3 ) 

 

எது எப்படி இருப்பினும், கதாலலகநாக்கற்ற இராமநாதன் கபான்ற 
தமிழ் தலலவர்க ின் கசயல், தமிழ் கபசும் முஸ்லிம்கள் மனதில் 
மனக் கசப்லப கதாற்றுவித்திருக்கும். 
 

அன்லறய "தமிழர்கள்" மத்தியில் சாதிய உணர்கவ அதிகமாக 
தலலதூக்கியிருந்தது. தலலநகர் ககாழும்பில் உத்திகயாகம், வடீு, 

கசாத்து ஆகியனவற்லற ககாண்டிருந்த கமட்டுக் குடித் தமிழரின் 
பூர்வகீம் யாழ்ப்பாணமாக இருந்தது. யாழ்ப்பாண சமூகம் ஒரு சாதிய 
சமூகம். ஈழப்கபார் ஆரம்பமாகும் காலம் வலரயில், அதாவது 
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எண்பதுக ில் கூட, யாழ்ப்பாண அரசு நிர்வாகம் ஆதிக்க 
சாதியினரான கவள் ா ரின் லகக ிகலகய இருந்தது. 
காவல்துலறயில் கூட அவர்க ின் ஆதிக்கம் தான். 
 

இந்தியா சுதந்திரமலடந்த பின்னர், தலித் சாதிகல யும் இந்துக்க ாக 
ஏற்றுக் ககாண்டு, இந்து மதத்தவரின் எண்ணிக்லகலய உயர்த்திக் 
காட்டியலதப் கபால யாழ்ப்பாணத்திலும் நடந்தது. 
 

.தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினரின் உரிலமகல  வழங்காமல் தமிழ் 
கதசியத்திற்கு ஆள் திரட்டியிருக்க முடியாது.  
 

இருந்தாலும், என்ன காரணத்தாகலா, முஸ்லிகல  மட்டும் 
தமிழர்க ாக அங்கீகரிக்க மறுத்தார்கள். 
 

தமிலழ தாய் கமாழியாக ககாண்ட மக்கள், இந்து, கிறிஸ்தவ, 

இஸ்லாமிய மதங்கல  பின்பற்றுகின்றனர்.  
 

அன்றிலிருந்து இன்று வலர, இந்து, கிறிஸ்தவ மதத்தவர்கள் மட்டுகம 
தமிழர்கள் எனக் கருதுவதற்கு, "கவள் ா  கருத்தியல்" மட்டுகம 
காரணமாக இருக்க முடியும்.  
 

பிரிட்டிஷ் காலனிய ஆட்சிக் காலத்தில், எதிர்பார்த்தது கபால, 

கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதிகமான சலுலககள் வழங்கப் பட்டன. 
ஆரம்பத்தில் மதம் பரப்ப வந்த கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் பால் 
தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் ஈர்க்கப் பட்டனர். பின்னர், அரசு 
உத்திகயாகம், சலுலககள் கிலடக்கும் என்ற காரணத்தால், உயர் 

சாதியினரும் கிறிஸ்தவர்க ாக மாறினார்கள். அவர்கள் மதம் 
மாறினாலும், தமது சாதிய அலடயா த்லத விட்டுக் 
ககாடுக்கவில்லல. சமுதாயத்தில் ஆதிக்கத்லத நிலல நிறுத்த அது 
உதவியது.  
 

இதனால், லசவ கவள் ா ர்களுடனும் சாதி ரீதியான கதாடர்புகல  
கபண முடிந்தது. இந்தியாவில் பார்ப்பனயீ கருத்தியல் கபால, 

இலங்லகயில் லசவ+கிறிஸ்தவ கவ ா  கருத்தியல் அவ்வாறு 
தான் நிலலநாட்டப் பட்டது. 
 

யாழ்ப்பாண இராச்சியம் இருந்த காலத்திகலகய, முஸ்லிம்கள் 
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வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் உண்டு.  
 

சுமார் அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் யாழ்ப்பாணம் வந்த 
கமாகராக்ககா யாத்ரீகர் இபுன் பதூதா, தனது பயணக் குறிப்புக ில் 
அலத எழுதியுள் ார். அவரின் குறிப்புக ில் இருந்து நமக்கு 
கவண்டிய சில தரவுகல ப் கபற்றுக் ககாள் லாம்.  
 

அன்லறய (தமிழ்) மன்னர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு சமூகத்தில் ஒரு 
இடம் ஒதுக்கவில்லல. எல்லாவித கதாழில்வாய்ப்புகளும் மறுக்கப் 
பட்டு, வியாபாரத்தில் ஈடுபட அனுமதிக்கப் பட்டனர்.  
 

இது மத்திய கால ஐகராப்பாவில் வாழ்ந்த யூதர்க ின் 
நிலலலமயுடன் ஒப்பிடத் தக்கது. இதற்கு பல காரணங்கள் 
இருக்கலாம். 
 

ஒன்று: சாதிய படிநிலலச் சமுதாயத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு 
இடமிருக்கவில்லல. 
 

இரண்டு: முஸ்லிம்க ாக மாறியவர்கள் கபரும்பாலும் தாழ்த்தப்பட்ட 
இந்துக்கள். 
 

மூன்று: நிறுவனமயப் பட்ட இஸ்லாமிய மதத்தில் நிலவிய 
சககாதரத்துவம், இந்து மதத்தில் நிலவிய ஏற்றத்தாழ்வு. 
 

நான்கு: அன்று இந்து சமுத்திரத்தில் சர்வகதச வாணிபம் 
அகரபியரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. இதனால், கவ ிநாட்டு 
வணிகத்திற்கு முஸ்லிம்க ின் உதவி கதலவப்பட்டது. 
 

முஸ்லிம்கள் எல்கலாரும் வணிகத் துலறயில் உள் வர்கள் என்பது, 

இப்கபாதும் தமிழர்கள் மத்தியில் நிலவும் முஸ்லிமகள் பற்றிய 
தப்பபிப்பிராயங்க ில் ஒன்று, கிழக்கு மாகாண முஸ்லிம்க ில் 
கபரும்பான்லமயாகனார் விவசாயிகள்.  
 

இலங்லக முழுவதும், படித்த மத்தியதர வர்க்க முஸ்லிம்கள் 
பல்கவறு துலறக ில் உத்திகயாகம் பார்க்கின்றனர்.  
 

இருப்பினும், "முஸ்லிம்கள் அலனவரும் வர்த்தகர்கள்." என்ற 
கபாதுக் கருத்தானது, இன முரண்பாடுகல  கூர்லமப் படுத்த 
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வல்லது. இகத கபான்று ஐகராப்பியர்களும், "யூதர்கள் அலனவரும் 
வர்த்தகர்கள்." என்ற தப்கபண்ணத்லத ககாண்டிருந்தனர். 
 

கபாதுவாககவ வணிகத் துலறயில் உள் வர்கள் ஒன்றுக்கு 
கமற்பட்ட கமாழிகல  அறிந்திருப்பர்.  
 

கதன்னிலங்லகயுடன் வர்த்தகத் கதாடர்புகல  லவத்திருந்த 
முஸ்லிம்கள் தமிகழாடு, சிங்க மும் சர மாக கபசக் கூடியவர்கள்.  
 

அது தமிழர்கள் மத்தியில் கமலும் ஒரு தப்கபண்ணத்லத வ ர்த்தது.  
 

"முஸ்லிம்கள் தமிழ் மட்டுமல்ல, சிங்க மும் கபசுவார்கள். அதனால் 
அவர்கள் தமிலழ தாய்கமாழியாக ககாண்டவர்கள் அல்ல."  
 

கவ ியுலகம் கதரியாத அப்பாவி தமிழர்கள் அவற்லற உண்லம 
என்று நம்பினார்கள்.  
 

வட-கிழக்கு மாகாணங்க ில் வாழும் முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல, 

சிங்க ப் பிரகதசங்க ில் வாழும் முஸ்லிம்களும் இன்று வலர 
வடீ்டில் தமிழ் கபசுகின்றனர். பாடசாலலயில் தமிழ் கமாழி மூலம் 
கல்வி கற்கின்றனர்.  
 

அவர்களுக்கு சிங்க ம் இரண்டாம் கமாழி மட்டுகம. இருப்பினும் 
கதன்னிலங்லகயில் சில முஸ்லிம்கள் சிங்க  கமாழி மூலம் கல்வி 
கற்பலத மறுப்பதற்கில்லல. சிங்க  கமாழியில் படித்த தமிழர்களும் 
இருக்கின்றனர். அவர்கள் தமிலழ விட சிங்க த்லத சர மாக 
கபசுகின்றனர். 
 

ஆரம்பத்தில் கூறியது கபால, இலங்லகயின் முதலாவது 
இனக்கலவரம், சிங்க -முஸ்லிம் இனப்பிரச்சிலனயின் வில வாக 
ஏற்பட்டது.  
 

இருப்பினும், காலப்கபாக்கில் சிங்க -தமிழ் இனப்பிரச்சிலன 
கூர்லமயலடந்த கபாது, சிங்க  அரசு முஸ்லிம்கல  
அரவலணத்துக் ககாண்டது.  
 

இலங்லக சுதந்திரமலடந்த பின்னர், சிறிது காலம் சிறுபான்லம 
இனக் கட்சிக ின் ஒருங்கிலணந்த கவலலத் திட்டம் காணப்பட்டது. 
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இருப்பினும், அலனத்து சிறுபான்லமயினரின் அபிலாலஷகல  
முன்கனடுக்க கூடிய கட்சிகயா, அல்லது தலலவகரா 

கதான்றவில்லல.  
 

தமிழரசுக் கட்சி, தமிழ்க் காங்கிரஸ் என்பன யாழ்-கவ ா  
கமலாதிக்க கருத்தியலில் இருந்து இறங்கி வரத் தயாராக 
இருக்கவில்லல. (யாழ்ப்பாணத்திகலகய அலவ "கவள் ா க் 
கட்சிக ாக" கருதப்பட்டன.)  
 

யாழ் கவள் ா  கமலாதிக்க உணர்வு, முஸ்லிம்கள், மலலயகத் 
தமிழர்கள், மட்டக்க ப்புத் தமிழர் ஆகிகயாலர தரம் 
குலறந்தவர்க ாக கருதியது. 
 

"ஆண்ட பரம்பலர நாம்" என்ற கமட்டிலமத்தனமும், மற்றவர்கல  
தமிழ் கதசியத்திற்குள் ககாண்டு வர தலடயாக இருந்தது. தமிழரசுக் 
கட்சி என்ற கபயகர அதன் அடிப்பலடயில் தான் உருவானது.  
 

சிறுபான்லம இனங்கல  ஒன்று கசர்க்கும் காரணி எதுவும் 
இல்லாததால், முஸ்லிம்களும், மலலயகத் தமிழரும் தமது சமூக 
நலன் கபணும் அரசியலில் இறங்கினர்.  
 

முஸ்லிம்கள், மலலயகத் தமிழர்கல  பிரதிநிதித்துவப் படுத்தும் 
கட்சிகள் யாவும், மத்தியில் எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஆதரவு 
அ ிப்பார்கள். அதன் மூலம் ஒட்டு கமாத்த முஸ்லிம்/மலலயக 
தமிழ் சமூகத்தினரின் வாழ்க்லக கமம்படவில்லல. இருப்பினும் அரச 
நிழலில் அங்ககயும் ஒரு கமட்டுக் குடி வ ர்ந்தது. 
 

முஸ்லிம்களுக்கு என்று தனியான கட்சி கதான்ற முன்னகம, பல 
முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் ஆளும் கட்சி சார்பில் அலமச்சர்க ாக 
பதவி வகித்துள் னர்.  
 

தமிழ்க் கட்சிகள் எப்கபாதும் சிறிலங்கா அரச எதிர்ப்பு ககாள்லகயில் 
உறுதியாக நின்றவர்கள் அல்லர்.  
 

சந்தர்ப்பம் கிலடக்கும் கபாகதல்லாம் அவர்களும் அரசுக்கு 
ஆதரவ ித்து வந்தனர்.  
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ஆனால் முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் அரசு சார்பானவர்கள் என்ற 
பிரச்சாரம் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் முன்கனடுக்கப் பட்டது.  
 

"முஸ்லிம்கல  நம்ப முடியாது. அவர்கள் ஒரு கநரம் தமிழகராடு 
கசர்ந்து நிற்பார்கள். மற்ற கநரம் சிங்க வர்களுடன் கசர்ந்து 

நிற்பார்கள்." இது கபான்ற கருத்துகள் பரப்பப் பட்டன.  
 

நாெிக ின் காலம் வலரயில் ஐகராப்பாவில் "யூதர்கல  நம்ப 
முடியாது." கபான்ற கருத்துகள் சாமானியர் மத்தியிலும் பிரபலமாக 
இருந்தது.  
 

தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் "கதாப்பி பிரட்டிகள்" கபான்ற 
முஸ்லிம்கல  இகழும் இனவாதச் கசாற்கல  சாதாரண மக்கள் 
மனதில் விலதத்தார்கள். 
 

முஸ்லிம்கள் மீதான யாழ்ப்பாணத் தமிழரின் கவறுப்புணர்வு 
கருத்தியல் ரீதியானது. ஆயினும் தமிழ் முதலா ிய வர்க்கமும் 
வர்த்தக கபாட்டி, கபாறாலமகள் காரணமாக அதலன 
விரும்பியிருக்கலாம்.  
 

கிழக்கு மாகாணத்திகலா, பிரச்சிலன கவறு விதமானது. குறிப்பாக 
விவசாயிகளுக்கு இலடயிலான காணிப் பிரச்சிலன, நீர்ப் பாசன 
பிரச்சிலன, தமிழ்-முஸ்லிம் கமாதலுக்கு வழிவகுத்தது.  
 

அடிமட்ட தமிழர்களும், அதலன இனவாதக் கண்கணாட்டத்திகலகய 
புரிந்து ககாண்டனர்.  
 

மூவின மக்களும் தனித்தனி கிராமங்க ில் வாழும் கிழக்கு 
மாகாணத்தில் கலவரம் கவடிக்க சிறு கபாறி கபாதுமானதாக 
இருந்தது.  
 

முப்பதாண்டு கால ஈழப்கபாலர, அரசு பலடகளுக்கும், ஆயுதந் தரித்த 
தமிழ்ப் கபாரா ிகளுக்கும் இலடயிலான கமாதலாக மட்டுகம பார்க்க 
முடியாது.  
 

இனங்களுக்கிலடயிலான குகராதம், கமாதல்கள், படுககாலலகள், 

கசாத்து அபகரிப்புகள், இனச் சுத்திகரிப்புகள் எல்லாகம அதனுள் 
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அடங்குகின்றது.  
 

ஒவ்கவாரு இனமும் தத்தமது நியாயத்லத மட்டுகம கபசிக் 
ககாண்டிருக்கிறது - கலலயரசன் 

 

Source: http://kalaiy.blogspot.com/2010/11/blog-post_30.html 

 

திருககோணமலல முழுவதும் நடந்தது இனவழிப்கப ஒழிய 
யுத்தமல்ல 

Saturday, 12 August 2006 20:31 பி.இரயோகரன்  

Hits: 1903 Section: பி.இரயாகரன் - சமர் - 2006  

 

யுத்தத்தின் கபயரில் நடந்தது இனவழிப்கப. இலதப் புலிகள் 
கதாடங்கி லவக்க, கபரினவாதம் முடித்துலவக்க முலனகின்றது. 
உண்லமயில் இரண்டு இராணுவங்கள் கமாதவில்லல. 
திருககாணமலலயில் இருந்து தமிழ்கமாழி கபசும் மக்கல  

விரட்டியடிக்கும் கபரினவாத திட்டத்துக்கு இணங்க, 

புலிகள் நடத்திய கவறியாட்டம் தான் மூதூர்ச் சம்பவம்.  
 

கவறும் முஸ்லீம் மக்கல  மட்டுமல்ல, தமிழ் மக்கல யும் அந்த 
மண்ணில் இருந்து விரட்டியடிக்கும் வலகயில், அந்த மக்கல  அந்த 
மண்ணில் சிறுபான்லம இனமாக்கும் வலகயில், அவர்க ின் சமூக 
கபாரு ாதார வாழ்லவச் சிலதத்து சின்னாபின்னமாக்கும் வலகயில் 
தான், இந்த புலி கவறியாட்டம் நடாத்தப்பட்டது.  
 

மக்கள் தமது வாழ்லவ இழந்து, எல்லல கடந்து நாகடாடிக ாககவ 

ஒடிக்ககாண்டிருக்கின்றனர். யாரும் இவர்கள் எமது மக்கள் என்று 
கூறிக் ககாண்டு, அவர்கல ப் பாதுகாக்கக் கூட முலனயவில்லல. 
அண்லமக் காலத்தில் திருககாணமலலயில் இருந்து தமிழ் மக்கல  
அகதியாக இந்தியாவுக்கு புலிகள் விரட்டிக் ககாண்டிருந்தனர்.  
 

அது நிறுத்தப்பட்ட நிலலயில் அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
நிலலயில், இன்று முதூர் தாக்குதல் மூலம் மறுபடியும் அந்த 
மக்கல  எல்லல கடந்து ஓட விரட்டுகின்றனர்.  
 

தமிழ், முஸ்லீம் மக்கள் தமது வாழ்லவ புலிக ின் ககாடூரமான 
புலிப் பசிக்கு இலரயாக்கி வாழ்விழந்து நாகடாடியாகின்றனர்.  
 

www.padippakam.com

gbg;gfk;



இந்த புலிப் பின்னணியில் கபரினவாதகம கவற்றிகரமாக இலாபம் 
அலடகின்றது என்றால், புலிகல க் குப்புற வழீ்த்தி 
வழிநடத்துபவர்கள் யார்?  

 

எடுப்பார் லகப்பிள்ல யாக கசயற்படும் புலிக ின் கடந்தகால 
நடடிவக்லகக ின் பின்னணியில், அன்னிய சக்திக ால் 
வழிகாட்டப்பட்ட வரலாறுகல  புலிகக  ஒத்துக்ககாண்ட 
உண்லமயின் அடிப்பலடயில், இலத இன்று நாம் ஏன் 
பார்க்கமுடியாது? 

 

தண்ணலீர மூடுவதும், திறந்து விடுவதுமாக நடத்திய நாடகத்தின் 
பின்னணியில் தான் மூதூர் தாக்குதலல புலிகள் முன்கூட்டிகய 
திட்டமிட்டனர்.  
முஸ்லீம் மக்கள் மீதான புலிகள் திட்டமிட்டு நடத்திய 
கவறியாட்டத்தில் அண்ண வாக 1000 கபர வில் ககால்லப்பட்டனர்.  
 

இதில் கணிசமான அ வுக்கு தமிழரும் அடங்குவர். மிக குறுகிய 
காலத்தில், மிக கமாசமான ஒரு இனகவறியாட்டத்லத நாம் 
சமகாலத்தில் காணமுடியாது.  
1983 இனக்கலவரத்துக்கு பிந்திய, அகதகயாத்த ஒரு மக்கள் 
அழிலவயும், பழிவாங்கலலயும் ஏற்படுத்திய ஒரு காட்டுமிராண்டித் 
தனமான நடவடிக்லகயாகும் இது.  
 

மிகக் குறுகிய காலத்தில், மிகவும் திட்டமிட்ட வலகயில், பாரிய 
படுககாலலகள் முதல் அந்த சமூகத்தின் இருப்லபகய அழிக்கும் 
வண்ணம், அவர்க ின் வாழ்விடங்கல கய சிலதத்து அலனத்லதயும் 
சின்னாபின்னமாக்கியுள் னர்.  
 

அங்கு வாழ்ந்த மக்கள், மீண்டும் அங்கு கசன்று வாழமுடியாத 
அ வுக்கு கதாடர்ச்சியாககவ, கடுலமயான ஒரு அச்சுறுத்தலுக்கு 
உள் ாகின்றனர்.  
புலிகவறியாட்டத்துக்கு புலம்கபயர்ந்த அகதிகள் மீண்டும் கசாந்த 

பிரகதசத்துக்கு கசன்று வாழமுடியாத அ வுக்கு, இனவழிப்பு 
எச்சரிக்லகலய கதாடர்ச்சியாக புலிகள் ஆலணயில் லவத்துள் னர்.  
 

குறிப்பாக இராணுவம் மற்றும் புலிக ின் வக்கிரமான 
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கவறியாட்டத்துக்கு உள் ாகிய வண்ணம் இப்பிரகதசம் உள் து. 
இப்பிரகதசம் சூனியப்பிரகதசமாக மாறி நிற்கின்றது.  
 

கபய்களும், நாய்களும் தமது கசாந்த வக்கிரத்லதகய பூர்த்தி 
கசய்கின்றன. நீண்டகால கநாக்கில் இதில் இலாபம் அலடவது 
நிச்சயமாக கபரினவாதம் தான். தமிழ்கமாழி கபசும் மக்க ின் 
இடப்கபயர்வுக்கு, தமிழ்; முஸ்லீம் என்ற பாகுபாட்லட கபரினவாதம் 
கவறுபடுத்துவது கிலடயாது. 
 

1995 இல் புலிக ின் நிர்பந்நத்தால் நடந்த யாழ் இடப்கபயர்வு கூட, 

மக்கல  இந்த வுக்கு சிலதத்து சின்னாபின்னமாகியது கிலடயாது. 
அந்த இடப்கபயர்வு குறுகிய கால அவகாசத்துடன் 
திட்டமிடப்பட்டதாக மாறியது.  
 

யாழ் மீதான இராணுவப் பலடகயடுப்பின் கபாது கூட, இந்த வுக்கு 
உயிர் அழிவும் மனித அவலமும் ஏற்பட்டது கிலடயாது.  
 

நிலனத்கத பார்க்க முடியாத அ வுக்கு, முஸ்லீம் மக்கள் மீது 
திட்டமிட்டு தாக்குதல் புலிக ால் நடாத்தப்பட்டது.  
 

அந்த வுக்கு முஸ்லீம் மக்கள் மீது புலிகள் நடத்திய 
மிகலச்சத்தனமான மன்னிக்க முடியாத இந்த தாக்குதல், அவர்க ின் 
கடந்தகால நிகழ்கால முஸ்லீம் விகராத நடவடிக்லகயின் மற்கறாரு 
அங்கமாகத் தான் இதலன நிலறகவற்றினர். 
 

இந்தத் தாக்குதல் திட்டம் முன்கூட்டியது.  
 

கம மாதம் இறுதியில் புலிக ின் மக்கள் அலமப்புக ின் கபயரில், 

எது நடக்கவுள் கதா அலத முன் கூட்டிகய கூறி விடுத்த 
அச்சுறுத்தும் துண்டுபிரசுரம் சரி, 04.06.2006 வரீககசரி பத்திரிலகயில் 
கவ ியான துலரரட்ணசிங்கம் எம்.பி மூதூர் பற்றி கவ ியிட்ட 
குறிப்புகள் அலனத்தும் திடட்மிட்ட நடவடிக்லகயின் ஒரு 
அம்சமாகும்.  
 

இலவ திடட்மிட்ட ஒரு இனவாத அழித்கதாழிப்பு கவறியாட்ட 
நடவடிக்லகக்கு முன்கனாடியான ஒரு சில சமிக்லகயாகும். 
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புலிகள் இலத முஸ்லீம் மக்கள் மீதான கவறியாட்டமாக நடத்தி 
முடிக்க, இராணுவம் அலத கமலும் சுத்தமாக்கி வருகின்றது. 
அத்துடன் இராணுவம் கமலும் ஒருபடி கசன்று, கபாகிற கபாக்கில் 
இதற்குள் அலனத்தும் அமிழ்ந்து கபாகும் வண்ணம், இனச் 

சுத்திகரிப்லப நடத்துகின்றனர்;  

 

மூதூலரக் கடந்த பிரகதசத்தில் இருந்தும் தமிழ் மக்க  
விரட்டியடிக்கின்ற வலகயில் ஒரு துலடத்கதாழிப்லப இராணுவம் 
நடத்துகின்றது.  
முஸ்லீம் மக்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பகத கதரியவராத ஒரு 
நிலலயில், தமிழ் மக்களுக்கு என்ன நடக்கின்றது என்ற அவலமும் 
கதரியாது புலதந்து கபாகின்றது.  
 

அந்த வுக்கு தமிழ் ஊடகவியல் படுகசற்றில் புலதந்து 
மூச்சிழுக்கின்றது.  
திருககாணமலலயில் தமிழ்கமாழி கபசுகின்ற முஸ்லீங்கள் 
தமிழர்கள், பூசாரிக ின் கபயாட்டத்துக்கு ஏற்ப குடிகயழுப்பப்பட்டு 
விரட்டியடிக்கப்படுகின்றனர்.  
 

காயடிக்கப்பட்ட கதசியம் தனது மலட்டுத்தனத்தால் எலதயும் 
உயிர்பிக்கும் ஆற்றலற்று வக்கிரமாகி கபயாட்டமாடுகின்றது. 
 

முஸ்லீம் மக்கல  தமிழ் மக்க ின் ஒரு அங்கமாக காட்டியபடி 
நடத்தும் இதுகபான்ற கதாடர் ஒடுக்குமுலறகள், முடிவின்றி 
நடக்கின்றது.  
தமிழ் மக்க ின் கபாராட்டத்தில் முஸ்லீம்கள் இலாபம் கபற 
முலனவதாக வக்கரித்து உறுமும் குறுந் கதசிய வக்கிரங்கல , சதா 
காதுககாடுத்து ககட்கின்கறாம்.  
 

அந்த மக்கள் மீதான காட்டுமிராண்டித்தனமான மிகலச்சத்தனமான 
கவறியாட்டம், யாழ் முஸ்லீம் மக்க ின் கவ ிகயற்றத்லத விடவும் 
மிககமாசமான வலகயில் மீண்டும் அரங்ககறியுள் து.  
இதன் பின்பும் கூட, தமிழ் மக்க ின் ஒரு அங்கம் தான் முஸ்லீம்கள் 
என்று கூறவும் கூட கசய்கின்றனர். 
 

இராணுவம் மீதான தாக்குதல் என்ற கபயரில் புலிகள் 
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நயவஞ்சகமாக கதாடர்ச்சியாக நாடகமாடுகின்றனர்.  
 

நாடகமாக நடத்தியது முஸ்லீம் மீதான அழித்கதாழிப்புத் தான்.  
ககால்லப்பட்ட முஸ்லீம் மக்கள் பற்றிகயா, அவர்க ின் 
அவலநிலலலயயிட்டு எந்தவிதமான அக்கலறயுமற்ற வக்கிரகம 
தமிழ் ஊடகவியலில் அரங்ககறுகின்றன.  
 

உண்லமயில் மூதூரில் புலிகள் நடத்தியது, முஸ்லீம் 
வாழ்விடங்கல  தாம் மட்டும் நாசமாக்கி அழிக்கும் வண்ணம் 
புலிக ின் நடவடிக்லககள் அலமயவில்லல.  
 

மாறாக இராணுவத்தின் தாக்குதலிலும் முஸ்லீம் வாழ்விடங்கள் 
அழியும் வண்ணம் தாக்குதலல நகர்த்தினர்.  
அதாவது இராணுவத்லதக் ககாண்டு அழிக்கும் வண்ணம், தாக்குதல் 
வியூகம்  

 

முன்கூட்டிகய திட்டமிடப்பட்டதாக இருந்தது. இராணுவத் 
தாக்குதலல முஸ்லிம் குடியிருப்புகள் ஊடாக நகர்த்தி முழுலமயாக 
மூதூலர நாசமாக்கி மக்கல  ககான்று கபாட்டனர்.  
 

இப்படி ஒரு இனஅழிப்பு யுத்தம், எமது இனவாத அரசியல் 
வரலாற்றில் முதன் முலறயாக நடத்துள் து.  
 

யார் தாக்குகின்றனர் என கதரியாத வலகயில், குண்டு 
கபாழிவுகளுக்கு இலடயில் மூதூர் அழிக்கப்பட்டது.  
 

யார் ககால்லுகின்றனர் என்று கதரியாத வண்ணம் ககாலலகார 
நடத்லதகள் தூண்டப்பட்டது. மக்கல  பாதுகாப்பது, மக்கல  
விலத்தி தாக்குதலல நடத்துவது என்பதற்கு மாறாக, அலதகய கதடிச் 
கசய்வகத அரங்ககறியது. 
 

குண்டுமாரிக்கு இலடயில் அந்த மக்கள் கவ ிகயற விடாது தடுத்த 
புலிகள் அதற்கு அவர்கல  இலரயாக்கினர். அகதியாக தங்கிய 
இடங்க ில் கூட, அந்த மக்களுக்கு நிவாரணம் கிலடக்காத வண்ணம் 
தடுக்கப்பட்டனர்.  
 

இந்த நிலலயில் பிரஞ்சு தன்னார்வ நிறுவன கதாண்டர்க ின் இனம் 
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கடந்த மனிதாபிமான கசயற்பாடுகள், புலிகளுக்கு சகிக்க முடியாத 
ஒன்றாக இருந்தது.  
 

புலிக ின் வழலமயான பாணியில் பதிலடி எதிர்பார்க்கக் 
கூடியதுதான். அவர்கள் யாரால் ககால்லப்பட்டனர் என்ற பின்னனி 
மர்மமாக இருந்த கபாதும், இந்த கசய்தி முதலில் கவ ிவந்த காலம், 

முதல் முதலில்; இலத அறிவித்த ஊடகங்க ின் பின்னணியால் 
ஊகங்கள் கமலும் சிக்கலுக்குள் ாகின்றது.  
 

இலத புலிகள் ஏன் கசய்யமாட்டார்கள் என்று தர்க்க ரீதியாக கூற 
முடியாத அ வுக்கு, இது கபான்ற ககாலலகல  புலிகள் 
கசய்வதில்லல என்று கூறுவதற்கு, எந்தத் தார்மிகப் பலத்லதயும் 
கடந்த வரலாற்றில் நாம் காணமுடியாது.  
 

அந்த வுக்கு புலிக ிடம் அரசியல் கநர்லமயும் கிலடயாது.  
புலிப் பாசிச குதர்க்கத்லதயும், ககாச்லசத்தனத்லதயும் தாண்டி, 

இராணுவமும் இது கபான்ற ககாலல கவறியாட்டங்கல  
நாசுக்காககவ நடத்திவிடுவது சதா நிகழத்தான் கசய்கின்றது. 
 

எல்லாம் புலியாக முன்பு, ககாலலகய அரசியலாக முன்பு, 

ஒவ்கவாரு ககாலலயும் யாரால் எதற்கு ஏன் கசய்யப்பட்டது என்ற 
சந்கதகம் யாருக்கும் எழுந்ததில்லல.  
 

ஆனால் இன்று அப்படி உறுதியாக கூறமுடியாத அ வுக்கு, 

ககாலலக் கலாச்சாரகம தமிழ்கதசிய அரசியலாகிவிட்டது.  
 

இன்று ககாலலகல ச் கசய்து உலலக தம்பக்கம் கவன்றுவிட 
முடியும் என்ற நப்பாலசயில் பல்லி ித்து ஆட்டம் கபாடுகின்றனர்.  
 

ஈனத்தனமாக விகாரமான ககாலலகல ச் கசய்து, அலத 
படம்பிடித்து உலகுக்கு காட்டுவதன் மூலம், உலகத்திலன தம்பக்கம் 
வல த்து தமக்கு சார்பாக மாற்றமுடியும் என்ற தமிழ் கதசிய 
அரசியல் இன்று அரங்ககறிவருகின்றது.  
 

இந்த நிலலயில் இந்தக் ககாலலலய தாம் கசய்யவில்லல என்று 
இருதரப்பும் பரஸ்பரம் குற்றம்சாட்டுவதன் மூலம், இது 
கபான்றவற்லற தாம் கசய்வதாக மலறமுகமாக ஒப்புக் 
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ககாள்கின்றனர். இந்த நிலலயில் உண்லம என்பகத கத்தி 
முலனயின் கீழ் அந்தரத்தில் கதாங்கிவிடுகின்றது. 
 

இந்தநிலலயில் முஸ்லீம் மக்கள் அகதியாகி மூதூரில் 
கபாதுவிடங்க ில் தஞ்சம் ககாரிய நிலலயில், அலனத்து உதவியும் 
மறுக்கப்பட்டது.  
 

குலறந்தபட்சம் தாமாக கசயற்பட்டு இயங்க முலனந்த 
அடிப்பலடகள் அலனத்தும் தடுக்கப்பட்டது. முன்னின்றவர்கள் 
ககால்லபட்டனர் அல்லது துகராகியாக காட்டி கடத்தப்பட்டனர்.  
 

மக்கள் தாமாக முலனந்து தண்ணரீ் குடிக்க முலனந்த கபாது கூட, 

புலிக ால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.  
 

இப்படி திட்டமிட்ட முலறயில் உருகவற்றப்பட்ட முஸ்லீம் விகராத 
கவறியுடன் புகுந்த புலி இராணுவம், அந்த மக்கல க் குதறியது.  
 

முஸ்லிம் மக்கள் விகராத உணர்வுடன் கவறிகயற்றப்பட்டு நடத்திய 
கவறியாட்டம் ஒருபுறம் அரங்ககற, அலத தலலயில் லவத்து நக்கிப் 
பிலழக்க ஆடுபவனின் முஸ்லீம் விகராத வக்கிரகமா ககவலமாக 
உலககங்கும் அரங்ககறுகின்றது.  
 

இதுகவ பல உண்லமகல  ப ிச்கசன்று நிரூபித்துவிடுகின்றது. 
 

முஸ்லீம் துகராகி பற்றியும், எட்டப்பர் பற்றியும் மூக்கால் அழுது 
புலம்பும் ஓட்டுண்ணிப் பினாமிகள், எடுப்பார் லகப்பிள்ல யாகி 
முன்லவக்கும் நியாயப்படுத்தல்கள் தம்லமயறியாமகலகய 

நிர்வாணமாகி தலலவிரிககாலமாகி விடுகின்றது.  
 

மூதூர் தாக்குதலல நியாயப்படுத்த, அலத முஸ்லீம் எட்டப்பர் 
மீதான தாக்குதலாக வாய் கூசாது உலரக்கின்றனர்.  
 

சரி எட்டப்பர் இருந்தனர் என்று லவத்துக் ககாள்கவாம், அதற்காக 
ஒரு இனத்லதகய சூலறயாடுவது எப்படி நியாயமாகும்.  
 

அகத நீங்கள் தாகன, தமிழ் மக்கள் மத்தியில் எட்டப்பர் ஒழிப்லப 1986 

முதலாக முடிவின்றி நாள் கதாறும் நடத்துகின்றரீ்கக .  
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அப்படிச் கசய்யும் நீங்கள் தமிழலன துகராகிகள் ஏன் கூறுவதில்லல.  
 

ஏன் அலத முஸ்லீம் மக்களுக்கு மட்டும் கூறுகின்றரீ்கள்.  
 

அடிவருடிக ாகி நக்கித் தின்னும் புலிப்பினாமிக் கூட்டம் இப்படி 
குலரத்தபடி, மனித அவலத்தின் கமல் சிலிர்த்து உறுமுகின்றனர். 
 

அகதகநரம் புலித்தலலவர்கள் தம்லம நல்லபிள்லையோக கோட்டிக் 
ககோள்ை அறிக்லககலை விடுகின்ற இன்லறய நிலலயில், 

முஸ்லீம் மக்கள் மீதோன பலிப்பும் அவர்கள் ஒடுக்கப்பட 
கவண்டும், அழிக்கப்பட கவண்டும் என்ற வக்கிரத்லத, புலிகைின் 
பினோமிக் கும்பல் வலைபோடல் ஊடோக முன்லவக்கின்றது. 
 

இலத எழுத்திலும் ஆபோைமோக ககோட்டித் தரீ்க்கின்றனர்.  
 

ஆனால் புலித் தலலவர்கள் நரிகவஷம் கபாட்டு ஊல யிட்டுக் 
ககாண்டு, தம்லமத் புனிதராககவ சதா உலகுக்கு காட்டிக் ககாள்  
முலனகின்றனர்.  
குலறந்தபட்சம் கசால்லுக்கும் கசயலுக்கும் இலடயில் அரசியல் 
கநர்லம என்பகத இந்த புலித் கதசியத்துக்கு கிலடயாது என்பலத 
சதா நிறுவிக் ககாள்கின்றனர். 
 

முஸ்லீம் மக்கள் மீதான திட்டமிட்ட கவறியாட்டத்லத, இராணுவம் 
தாக்குதல் சாhந்ததாக காட்டுகின்ற வலகயில் பல த த்தில் பலரால் 

கருத்துலரக்கப்படுகின்றது.  
 

இதில் புலியல்லாத தரப்பும், இதற்குள் தனது அரசியல் கநர்த்திக் 
கடலன நடத்துகின்றனர்.  
 

இராணுவ கவற்றி கதால்வி பற்றி மயிர்புடுங்கும் வாதத் திறலம 
மூலம், தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒரு இனத்துக்கு எதிரான பாரிய 
குற்றத்லத மூடிமலறத்து ஒரு வம்பு விவாதத்லத நடத்திக் 
ககாண்டிருக்கின்றனர். 
 

புலிகள் நடத்திய கவறியாட்டம் முஸ்லீம் மக்கள் மீதானது என்ற 
உண்லமலயக் கண்டு ககாள் ாத கபாக்கு, தமிழ் தரப்பு முழுவதும் 
இருட்டடிப்புக்குள் ாகியுள் து.  
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இதுகவ ஆரம்பத்தில் முஸ்லீம் தரப்பிலும் காணப்பட்டது.  
 

முஸ்லீம் தலலவர்கள் ஆரம்பத்தில் இலத கவறும் இராணுவ 
யுத்தமாக காட்டி புலம்பினர்.  
 

கமதுவாக ஆனால் காலம் தாழ்த்திகய முஸ்லீம்கள் மீதான 
புலிக ின் கவறியாட்டகம உண்லமயில் நடந்தது என்று ஓப்புக் 
ககாள்ளும் முஸ்லீம் தலலலமகள், அதன் முழுலமயான 
பரிணாமத்தில் மனித அவலத்லத கவ ிக்ககாண்டு வரமுடியாத 
அ வுக்கு திணறுகின்றனர். 
 

மறுபக்கத்தில் முஸ்லீம் மக்க ின் எல்லலயில்லாத அவலம் சார்ந்த 
அந்தக் கண்ணரீ்க் கலதகல  மீறி, அலவ சமூகத்துக்கு புலப்படாத 
வலகயில் சூனியமாகின்றது.  
 

புலிகளும் இராணுவமும் பரஸ்பரம் கதாடங்குகின்ற யுத்தத்லத 
கநாக்கி முன்முயற்சிகள், முஸ்லீம் மக்க ின் அவலம் மழுங்கடிக்கும் 
வண்ணம் புலதகசற்றில் புலதக்கின்றது.  
 

முஸ்லீம் மக்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு மறுபக்கத்தில், அங்கு 
வாழ்ந்த தமிழ் மக்களும் சிந்திச் சிதறி சின்னாபின்னமாகிவிட்டனர்.  
கபாதுவான தாக்குதலில் எதுகவல்லாம் முஸ்லீம் மக்களுக்கு 
நடந்தகதா, அது தமிழ் மக்களுக்கும் நடந்தது.  
 

கசாந்த வடீ்லட இழந்து, தமது கசாத்லத இழந்து, உற்றார் 
உறவினலர இழந்து, வதீிகள் கதாறும் நாயாக அலலகின்றனர். 
உண்லமயில் தமிழ் பிரகதசத்தில் தமிழ்கமாழி கபசுகவாரின் ஒரு 
குடிப்கபயர்கவ நிகழ்ந்துள் து. 
 

திட்டமிட்ட இனவாத சதிகய இதன் பின் நிகழ்ந்துள் து. 
திருககாணமலலயில் தமிழ் கபசும் மக்க ின் வாழ்வியலல 
இல்லாததாக்கும் வலகயிலும், அவர்கல  கமலும் சிறுபான்லம 
இனமாக மாற்றுகின்ற நடிவடிக்லகலயத் தான், புலிகள் ஊடாக 

கபரினவாதம் நடத்தி முடித்துள் து.  
 

கபரினவாதத்துக்கு இலத விட கவறு வடிவில் அந்த மக்கல  
கவற்றிகரமாக சிலதக்க முடியாது. புலிகல க் ககாண்டு அலத 
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சிலதக்கின்றனர்.  
 

இது தான் கபரினவாத்தின் மிகத்திட்டமிட்ட அரசியல்;. 

திருககாணமலல எப்படி சிங்க  இனவாதிக ின் ஆதிகத்துக்குள் 
கசன்றது என்பலத, அதாவது அவர்கள் எப்படி கபரும்பான்லம 
ஆனார்கள் என்ற வரலாற்று ஆய்வில், புலிக ின் குறித்த 

இனகவாழிப்பு நடவடிக்லகயும் காரணம் என்பலத இனி வரலாற்றில் 
யாரும் மறுக்கமுடியாது. 
 

நடப்பது, நடந்து ககாண்டிருப்பது கவறுமகன முஸ்லீம் மக்கள் கமல் 
மட்டுமல்ல, தமிழ் மக்களும் திருககாணமலலலய விட்டு ஒரு சில 
நா ில் கதரு நாலயப் கபாகல ஓட ஒட அடித்து 
விரடட்ப்படுகின்றனர்.  
 

வாழகவ வழியற்ற ஏலழ எ ிய மக்கள் தமது வாழ்வியலல இழக்க 
லவத்ததன் மூலம், திடட்மிட்டு அழித்கதாழிக்கப்படுகின்றனர்.  
 

முஸ்லீம் மக்கல  புலிகள் முடிந்தவலர ககாள்ல யிட்டனர். 
அவர்க ின் வடீ்டுச் கசாத்துகல க் கூட புலிகள் கடத்திச் கசன்றனர்.  
 

புலிகள் அங்கிருந்த வங்கிகல  மட்டும் ககாள்ல யடிக்கவில்லல, 

முடிந்தவலர மக்கல யும் ககாள்ல யடித்தனர். 
 

கமாத்தத்தில் இதன் பின்னணியில் புலிகல  வழிநடத்துவதில், ஒரு 
அன்னிய சதி உள் து.  
 

1985 இல் அநுராதபுரத்தில் சிங்க  மக்கள் மீதான புலியின் 
இனகவறித் தாக்குதலல, அன்று தாம் கசய்யவில்லல என்று மறுத்த 
புலிகள், பின்னா ில் இந்தியா கூறித்தான் நாம் கசய்கதாம் என்றனர்.  
 

இதற்காக புலிகளுக்கு பணமும் ஆயுதமும் வழங்கப்பட்டது என்று 
கூறினர்.  
இகத கபான்று புலிக ின் மூதூர் தாக்குதலின் பின், அதாவது இலத 
வழிநடத்துவதில், இனவாத சக்திகளுக்கும் அன்னிய சக்திகளுக்கும் 
கதாடர்பு இருப்பலத மறுக்கமுடியாது.  
 

அந்த வுக்கு திருககாணமலலயில் தமிழ் கமாழி கபசும் இரண்டு 
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இன மக்கல யும் அடித்து விரட்டிய, விரட்டிவரும் கதாடர் 
நிகழ்வுகள், மறுபடியும் இலத உணர்த்திவிடுகின்றது.  
 

முஸ்லீம் மக்கல  புலிகள் இனச்சுத்திகரிப்பு கசய்ய, இராணுவம் 
அலதப் பயன்படுத்தி தமிழ் மக்கல  திட்டமிட்டு இனச்சுத்திகரிப்பு 
கசய்கின்றது.  
 

நடந்ததும், நடப்பதும் திருககாணமலலலய தமிழ் கபசும் மக்க ின் 
தாயகம் என்பலத அழித்கதாழிக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சிலய புலிகள் 
திட்டமிட்டு கதாடங்கி லவக்க, அரசு அலத முடித்து லவக்க 
முலனகின்றது. 
பி.இரயோகரன் 

12.08.2006 

நன்றி: தமிழ ரங்கம். 
SOURCE:http://tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=180:20

06&id=354:2008-04-13-20-34-03 

மூதூர் கவைிகயற்றம்  

 

 
 

(வடீிகயாவின் 18 -வது நிமிடம் கநஞ்லச உலுக்குகிறது...) 
 

நன்றி: தமிழ ரங்கம். 
SOURCE: 

http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3980:2008-09-

13-17-37-08&catid=181:-Documentary&Itemid=111#  

 

 

ைமுதோய துகரோக வரலோறு. 
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இந்தியாவில் ஆர்.எஸ்.எஸ் சங்பரிவாரங்கள் எப்படி முஸ்லிம் 
கவறுப்லப கவ ிப்படுத்தி முஸ்லிம்க ின் உயிர் உடலமகல  
சூலரயாடுகிறகதா அதற்கு சற்றும் குலறயாமல் இலங்லகயில் 
விடுதலலப் புலிகள் என்னும் பாசிச கவறியர்கள் பிரபாகரன் 
தலலலமயில் இலங்லக முஸ்லிம்க ின் கசாத்துக்கல யும் 
உயிர்கல யும் சூலறயாடியவர்கள்.  
 

முஸ்லிம்கள் தமது உயிலரயும் விட கமலாக மதிக்கும் 
பள் ிவாசல்கல  கதாழுலகயா ிகளுடன் உயிருடன் லவத்து 
தீயிட்டு ககாளுத்தியவர்கள் 

 

இலங்லக முஸ்லிம்க ின் படுககாலலகல  தமிழக இஸ்லாமிய 
சமுதாயத்திடமிருந்து மலறக்க பார்க்கின்றனர்.  
 

தமிழக முஸ்லிம் மக்கல  ஏமாற்றவும் துடிக்கின்றனர். 
கடற்கலரகயார முஸ்லிம் கிராமங்க ில் இலங்லகயுடன் வர்த்தக 
கதாடர்லப லவத்திருந்த முஸ்லிம்கபரியவர்கள் உயிருடன் 
இருந்தால் அவர்க ிடம் ககட்டுப் பாருங்கள் விடுதலலப் புலிக ின் 

முஸ்லிம்களுக்ககதிரான வன்முலற கவறியாட்டத்லத.  
 

கண்ணில் கண்ணரீும் வற்றிப் கபாகும் கசாக 
வரலாற்லறகசால்வார்கள். 
 

1990 இல் இலங்லகயின் கிழக்கு மாகாண மண்ணில் முஸ்லிம்க ின் 
இரத்தம் கவள் மாக பாய்ந்கதாடியது. பள் ிவாசல்க ிலும், 

முஸ்லிம் கிராமங்க ிலும் ெனாசாக்கள் மலலகபால குவிந்து 
கிடந்தன. ஆடு மாடுகல  கபால முஸ்லிம்கல  கண்ட இடத்தில் 

முஸ்லிம்கல  சுட்டுக் ககான்றும் தீயிட்டு ககாளுத்தியும் 
மகிழ்ந்தனர் விடுதலலப் புலிகள்.  
 

ஆகஸ்ட் 3 ஆம் கததி,காத்தான்குடி முதலாம் குறிச்சி மீரா 

ெும்ஆப்பள் ிவாசல்,ஹுலைனிய்யாப் பள் ிவாசல்க ில் இஷாத் 
கதாழுலகலய நிலறகவற்றிக் ககாண்டிருந்த 103முஸ்லிம்கள் 
விடுதலலப் புலிக ால் படுககாலல கசய்யப்பட்டனர். 
 

கதாழுலகக்கு குனிந்த தலலகள் குருதியில் சரிந்தன.  
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படுககாலல கசய்யப்பட்டவர்க ில் சுமார் 30 நபர்கள் பன்னிரண்டு 
வயலத தாண்டாத பாலகர்கள். ஈவிரக்கமற்ற இந்த பள் ிவாசல் 
படுககாலல உலக முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் மிகப்கபரிய 
அதிர்வலலலய ஏற்படுத்தியது.  
 

ஏறாவூலர அண்டிய ெயன்ககணி, சதான் உலசன் கிராமம் 
கபான்றவற்றில் உறக்கத்திலிருந்த ஆண்கள், கபண்கள், குழந்லதகள், 

கர்ப்பிணிகள் எல்கலாருமாக 116 கபர் விடுதலலப் புலிக ினால் 
கவட்டியும் ககாளுத்தியும் சுட்டும் ககால்லப்பட்டனர். 
 

இந்த ககாடிய நிலனவுக ின் லமயமான ஆகஸ்ட் மூன்றாவது 
நால  இலங்லக முஸ்லிம்கள் ைுஹதாக்கள் தினமாக 
பிரகடனப்படுத்தி இன்றுவலர நிலனவு கூர்ந்து வருகிறார்கள். 
 

12-07-1990 அன்று மக்காவிற்கு ஹஜ் புனித யாத்திலர கசன்று 
ககாழும்பில் இருந்து கல்முலனவழியாக காத்தான்குடி திரும்பிக் 
ககாண்டிருந்த 68முஸ்லிம்கல  குருக்கள் மடம் பகுதியில் லவத்து 
விடுதலலப் புலிபயங்கரவாதிகள் கவட்டியும் சுட்டும் ககான்றனர்.  
 

இலறக்கடலமலய நிலறகவற்றி விட்டு தாயகம் திரும்பியவர்கல  
வடீ்டுக்கு கூட கசல்ல விடாமல் கண்டம் துண்டமாக கவட்டி தமது 
முஸ்லிம் எதிர்ப்லப காட்டியவர்கள் விடுதலலப் புலிகள். 
சங்கபரிவாரங்களும் கசய்ய பயப்படும் பயங்கர கசயலல படு 
எதார்த்தமாக கசய்தவர்கள் விடுதலலப் புலிகள். அதனால தான் 

மராட்டிய பயங்கரவாதி பால் தாக்ககர விடுதலலப் புலிகல  
ஆதரிக்கின்றார். 
 

1992 ஏப்ரல் 29 ம் நாள் அழிஞ்சிப் கபாத்தாலன கிராமத்தில் 69 

முஸ்லிம்கள் புலிக ால் ககால்லப்பட்டனர்.  
 

1992 ெூலல 15 ம் நாள் கிரான்கு த்தில் மறிக்கப்பட்ட 
பஸ்ைிலிருந்து இறக்கப்பட்ட 22 முஸ்லிம்கள் புலிக ால் 
ககால்லப்பட்டனர்.  
 

1990 க ில் கிழக்கு மாகாணத்திலிருந்து முஸ்லிம்கல  
இனச்சுத்திகரிப்புச் கசய்ய புலிகள், முஸ்லிம்கள் மீது 
கட்டவிழ்த்துவிட்ட இனப்படுககாலலகளும் அழிவுகளும் வரலாற்றுப் 
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பதிவுகளுக்குரிய கபரவலமாகும்.  
 

கபாத்துவில் கதாடக்கம், அக்கலரப்பற்று, ஒலுவில், சாய்ந்தமருது, 

காத்தான்குடி, ஏறாவூர், ஓட்டமாவடி, வாலழச்கசலன,கிண்ணியா, 

மூதூர் என புலிகள் முஸ்லிம்கள் மீது மிகப்கபரிய விலான பாசிச 
பயங்கரவாதத்லத ஏவி அவர்கல  கவ ிகயற்ற முயன்றனர்.  
 

கிழக்கின் பல முஸ்லிம் கிராமங்கள் பல வருடங்க ாக புலிக ின் 
பாசிச பயங்கரவாத முற்றுலகக்குள்க கய இருந்தன.  
 

முஸ்லிம்கல  கருவறுத்து படுககாலல கசய்தகதாடு மட்டுமின்றி 
யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து முஸ்லிம்கல  துரத்தியடித்து 
முஸ்லிம்க ின் கசாத்துக்கல  சூலறயாடி, கசாந்த நாட்டில் 
அகதிக ாக்கிய விடுதலலப் புலிகள்  

 

விடுதலலப் புலிக ால் அநியாயமாக தமது உயிலர இழந்த 
முஸ்லிம்க ின் ெனாசாக்களுக்கு என்ன பதிலல கசால்ல 
கபாகிறார்கள்?  

 

அறிவுலடய ஒவ்கவாரு முஸ்லிமும் இலத சிந்திக்க கவண்டும். 
நன்றி: உணர்வு வார இதழ் 

கபோரோைிகள் கோத்தோன்குடியில் நிகழ்த்திய ைமூக அழிப்பு 
படுககோலலலய போருங்கள்! 

 

Kattankudy Mosque Genocide- 1990  

 

 

 

SOURCE:http://www.pdmtntj.net/2011/04/2.html 

கோத்தோன்குடி படுககோலலகளும், படிப்பிலனகளும்  

 

 

1990 ஆகஸ்ட் 3ஆம் திகதி இன்லறக்கு 21 வருடங்களுக்கு முன்பு 
வழலம கபால காத்தான்குடிலயச் கசர்ந்த முஸ்லிம்கள் இஷா 
கதாழுலகலய பள் ிவாசல்க ில் கதாழுதுககாண்டிருந்தனர்.  
 

நடக்கப்கபாகும் விபரீதத்லத அறியாமல் மீரா ெூம்ஆ பள் ி 
மற்றும் ஹூலசனியா பள் ிவாசல்க ிலும் நூற்றுக்கணக்காகனார் 
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கதாழுது ககாண்டிருந்தனர். மறுபுறம் தமிழ்ப்புலிக ில் ஆயுததாரிகள் 
முப்பதுக்கும் கமற்பட்கடார் காத்தான்குடிக்குள் ஊடுறுவி அங்கு 
இரண்டாக பிரிந்து ஒரு குழு மீராப்பள் ி கநாக்கியும் மற்றது 
ஹூலசனியாப் பள் ி கநாக்கியும் கசன்றது.  
 

கதாழுலகயின் சில ரக்கத்துகள் கதாழுது முடிக்கப்பட்ட கபாது 
பள் ிவாசல்கள் சுற்றிவல க்கப்பட்டன. கதாழுலகயா ிகள் 
கிப்லாலவ முன்கனாக்கி அலமதியுடன் கதாழுதுககாண்டிருந்த கபாது 
வரீப்கபண்மணிகள் கபற்கறடுத்த தமிழழீ மறவர்க ின் துப்பாக்கிகள் 
சீறின. லகக்குண்டுகள் வசீப்பட்டன.  
 

கதாழுலகயா ிகள் பின்வரிலசயிலிருந்து ஒவ்கவாருவராக கீகழ 
விழுந்தனர். இறுதியாக முன்னால் நின்ற இமாம்களும் குண்டடிபட்டு 
விழும்வலர மாவரீர்க ின் துப்பாக்கிகள் சீறிக்ககாண்கடயிருந்தன... 
 

பின்னால் நின்று தாக்கியதால் என்ன நடக்கிறகதன 
திரும்பிப்பார்க்காமல் கதாழுதுககாண்டிருந்தனர் அவர்கள். இதனால் 
பள் ிக ில் கதாழுதுககாண்டிருந்த அத்தலன கபரும் துப்பாக்கிச் 
சன்னங்க ால் துல க்கபட்டனர்.  
 

ஒவ்கவாருவரும் தமது உடலில் குண்டடி படும் கபாது தாக்குதல் 
தம் மீது கமற்ககாள் ப்படுவலதயுணர்ந்தனர். இந்த படுபாதக 
தாக்குதல்க ினால் 104 முஸ்லிம்கள் வகயாதிபர் சிறுவர் வாலிபர் 
என்ற பாகுபாடில்லாமல் ககால்லப்பட்டனர்.  
 

உலக வரலாற்றில் ககாலழத்தனமான முதலாவது படுககாலல 
நிகழ்வின் வடுக்கல் இன்றும் அப்பள் ிவாசல்க ில் 
காணப்படகின்றன. இலங்லக முஸ்லிம்க ின் மனதிலும் நீங்காத 

வடுவாக அது காணப்படுகின்றது. 

LTTE Genocide of sri lanka muslims -Kattankudy Mosque Genocide- 1990.  

 

 

 

முஸ்லிம்கள் தமிழழீத்துக்கு பிகரரிக்கப்பட்ட பிரகதசங்க ிலிருந்து 

கவ ிகயற்றும் புலிக ின் திட்டத்தின் ஓரங்கமாககவ இப்படுககாலல 
இடம்கபற்றது.  
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ஆனால் காத்தான்குடி (கஹ்தான் குடி) ஈழப்கபாராட்டம் ஆயுத 
வடிவம் கபற்ற காலத்திலிருந்கத பல இழப்புகல  சந்தித்துள் து. 
1985 ஆம் ஆண்டு கதாடக்கம் நூற்றுக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் 
பல்கவறு ஆயுதக்குழுக்க ாலும் கவட்லடயாடப்பட்டுள் னர்.  
 

தாம் ககற்கும் அகத உரிலமலய தமது சிறுபாண்லமக்கு வழங்க 
மறுத்த மமலதயின் கவ ிப்பாடுகக  வடக்கு கிழக்கில் இடம்கபற்ற 
படுககாலலக ாகும்.  
 

1985-19 கபர் 1986- 7 கபர் 1987 – 84 கபர் 1990- 160 கபர் 1991- 32 கபருமாக 

கமாத்தமாக 302 இக்கு கமற்பட்ட முஸ்லிம்கல  காத்தான்குடியில் 
மட்டும் ஈழப்கபாராட்டம் கவட்லடயாடியுள் து. இது அல்லாமல் 
ஏராவூரில் 122 முஸ்லிம்கள் 1990 ஆகஸ்ட் 11 அன்று 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

முஸ்லிம்கல  இவ்வாறு ககான்கறாழித்ததன் பின்னால் பல 
திட்டங்கள் இருந்த கபாதிலும் யூதர்கல  ஒத்த ககாள்லகலய 
புலிக ியக்கம் ககாண்டிருந்தது பிரதான காரணம் வகிக்கின்றது.  
 

அப்பாவிகல  சிறுவர் பாலகர் கபண்கள் வகயாதிபர் என்ற 
பாகுபாடில்லாமல் கவட்டியும் சுட்டும் கவ ிகயற்றியும் சித்திரவலத 
கசய்யும் தன்லம யூதர்களுக்கு மட்டுகம உரித்தானது.  
 

யூதர்க ின் வழியில் உலகின் பல பாகங்க ில் அலலந்து திரிந்து 
இந்தியாவின் தமிழ் நாட்லடப்பிடித்து பிறகு அங்கிருந்து 
இலங்லகயின் வடக்கு கிழக்லக பிடித்தவர்க ிடம் என்ன 
தன்லமலய மனிதர்கள் எதிர்பார்க்க முடியும்.  
 

யூதர்கல  நம்ப கவண்டாம் என்பதாக அல் குர்ஆன் பல 
இடங்க ில் கூறுகின்றது.  
 

மூைா நபியின் முழு சரித்திரமுகம நமக்கு எச்சரிக்லகக்காக 
கூறப்பட்டுள் து. இன்று சில முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் 
இணக்கப்பாடு பற்றி கபசுகின்றனர். யூதர்க ாயினும் 
கிறிஸ்தவர்க ாயினும் காபிர்க ாயினும் அவர்கள் முஸ்லிம்கல  

தங்கள் பக்கம் சாய்க்காத வலரயில் திருப்தி கபற மாட்டார்கள். 
இந்த விடயம் ஒரு எச்சரிக்லகயாககவ நமக்கு கூறப்பட்டுள் து.  
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முஸ்லிம் காங்கிரஸ் கதசிய காங்கிரஸ் என்பன இந்த இணக்கப்பாடு 
விடயத்தில் கவனமாக நடக்ககவண்டியுள் து. 
 

ஆண்டாண்டு காலமாக சிங்க வர் முஸ்லிம்களுடன் 
இணங்கிப்கபாகும் கவல யில் தமிழர்கள் முஸ்லிம்களுக்ககதிராக 
கசயற்பட்கட வந்துள் ார்கள்.  
 

சிங்க  மன்னர்கள் முஸ்லிமகளுக்கு காணிகல  வழங்கினார்கள். 
தமிழர்கள் ஆண்டாண்டு காலமாக முஸ்லிம்கல  கவ ிகயற்றி 
அவர்க ின் கசாத்துக்கல  லகப்பற்றினார்கள். இவற்லறகயல்லாம் 
நாம் கண்கூடாக கண்டுககாண்டு அரசியல் நலனுக்காக சமூகத்லத 
அடகு லவக்கமுடியாது.  
 

எம்மதத்லதச் கசர்ந்தவர்க ாக இருந்தாலும் குறிப்பாக யூதர்கள் 
இந்துக்கள் கிறிஸ்தவாகள் விடயத்தில் அவர்கள் இஸ்லாத்லத 
ஏற்காதவலரயில் நாம் அவர்கல  நம்பக்கூடாது என்பது தான் 
பலடத்தவனின் கட்டல . 
 

ககாழும்பு தமிழர்கல  பலிககாடுத்தாவது வடக்கு கிழக்கில் 
தமிழழீத்லத கட்டிகயழுப்ப புலிகள் எண்ணம் ககாண்டனர். சில 
முஸ்லிம்கல  ககான்று எதுவும் நடக்கவில்லலயாததால் 
நூற்றுக்கணக்கில் முஸ்லிம்கல  காத்தான்குடி பள் ிவாசல்க ில் 
படுககாலல கசய்தனர்.  
 

1990 ஆகஸ்ட் 3ல் இரவு இஷா கதாழுது ககாண்டிருந்த 
முஸ்லிம்க ின் மீரா ெூம்ஆ மஸ்ெித் மற்றும் ஹூலைனியா 
மஸ்ெித் ஆகிய இரண்டு பள் ிவாசல்கள் மீது நடத்தப்பட்ட 
தாக்குதல்க ில் 104 கபர் ககால்லப்பட்டு 90 கபர் 

காயமலடந்திருந்தனர். 
 

தமது திட்டம் நிலறகவறாததால் ஏமாற்றமலடந்த புலிகள் 1990 

ஆகஸ்ட் 11ம் நா ன்று ஏராவூரில் தாக்குதல் நடத்தி 122 முஸ்லிம் 
ஆண், கபண், வகயாதிபர், சிறுவர்கள், கருவிலுள்  சிசுக்கல யும் 
ககான்றிருந்தனர். 
 

புலிக ாலும் ஏலனய தமிழ் ஆயுதக் குழுக்க ாலும் காலத்துக்கு 
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காலம் ககால்லப்பட்ட முஸ்லிம்க ின் எண்ணிக்லககல  
இனிப்பார்ப்கபாம். 
 

1986 ஆரம்பத்தில் ஈகராஸ் இயக்கம் மன்னார் பள் ிவாசலில் 
லவத்து முஸ்லிம் மக்கள் சிலலர ககான்றனர். 
 

1987 இல் மார்கழி 30ம் திகதி காத்தான்குடியில் 28 முஸ்லிம் மக்கள் 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

6.1.88 வரீககசரி கசய்திப்படி காத்தான்குடி எல்லலயில் 60 

குடியிருப்புகள் எரிக்கப்பட்டன. 
 

19.3.88 வரீககசரி கசய்திப்படி நிந்தவூரில் 7 கபலர கடத்திச் கசன்றனர். 
 

1988 பங்குனியில் கல்முலனயில் 25 முஸ்லிம்கள் ககால்லப்பட்டனர். 
 

1988 கார்த்திலக மாதம் கரகலா, ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப், ஈ.என்.டி.எல்.எவ் 
இலணந்து உருவாக்கிய தமிழ் கதசிய இராணுவம் சம்மாந்துலற, 

நிந்தவூர், சாய்ந்தமருலவச் கசர்ந்த முஸ்லிம் கபாலிசார் 42 கபலர 
மட்டும் கதர்ந்கதடுத்து படுககாலல கசய்தனர். தமிழ் கபாலிசார் 
விடுவிக்கப்பட்டனர். 
 

2.2.89 வரீககசரி கசய்திப்படி கல்முலனயில் லகது கசய்தவர்கல  
விடுவிக்கக் ககாரி நடந்த ஆர்ப்பாட்டம் மீது வசீிய கிரலனட் குண்டு 
கவடித்ததில், இருவர் ககால்லப்பட ஏழு கபர் காயமலடந்தனர். 
 

7.3.89 வரீககசரி கசய்திப்படி கல்முலனலயச் கசர்ந்த 600 தமிழர்கள், 

தமிழ் முஸ்லிம் மக்களுக்கு தனித்தனியான உதவி 
அரசாங்கப்பிரிவுகள் கவண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். 
 

11.4.89 வரீககசரி கசய்திப்படி கிண்ணியாவில் 5 முஸ்லிம் மக்கள் 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

4.12.89 வரீககசரி கசய்திப்படி காத்தான்குடியில் மூன்று முஸ்லிம்கள் 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

10.12.89 வரீககசரி கசய்திப்படி 12 முஸ்லிம்கள் ககால்லப்பட்டனர். 
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1.2.90 வரீககசரி கசய்திப்படி புலிகள் காத்தான்குடியில் ஊரடங்குச் 
சட்டத்லத பிரகடனம் கசய்து, வடீுவடீாக கசாதலன கசய்தனர். 30 

கபலர லகது கசய்தனர்.  
 

அத்துடன் சம்மாந்துலறயில் மாகாணசலப உறுப்பினர் மன்சூர் 
சுட்டுக் ககால்லப்பட்டார். கல்முலனலயச் சுற்றி வல த்து 40 கபலர 
லகது கசய்து ககாண்டு கசன்றனர். இலத அடுத்து 
காத்தான்குடியிலும், கல்முலனயிலும் கலடகள் மூடப்பட்டன.  
 

முஸ்லிம் காங்கிரஸ் அரசியல் குழு உறுப்பினர் மருதூர் கனி 
கடத்தப்பட்டார்.  
 

இவர்கல  விடுவிக்கக் ககாரி கல்முலனயில் புலிக ின் 
அலுவலகத்தின் முன் கபாராட்டம் நடத்திய மக்கள் கமல், புலிகள் 
சுட்டதில் 17 கபர் காயம் அலடந்தனர்.  
 

அவர்கல  லவத்தியசாலல ககாண்டு கசன்ற நிலலயில், அங்கு 
வந்த புலிகள் லவத்தியசாலலலய சுற்றி வல த்தபின், ஐவலர 
சுட்டுக் ககான்றதுடன், லவத்தியர் உட்பட 10 கபலர லகது கசய்து 
ககாண்டு கசன்றனர். 
 

7.2.90 வரீககசரி கசய்திப்படி அக்கலரப்பற்றில் கனிபா என்பவரிடம் 
பணம் தரும்படி ககாரி மறுத்த நிலலயில் சுட்டுக் ககால்லப்பட்டார். 
 

10.7.90 வரீககசரி கசய்திப்படி ஏறாவூரில் இரண்டு முஸ்லிம் மக்கல  
கடத்தி கசன்றனர். 
 

1990 யூன் 11 க்கு பின்பாக வடக்கு கிழக்கில் யுத்தம் கதாடங்கிய 
முதல் இரண்டு மாதத்தில் 300 கபர் அ வில் புலிக ால் 
ககால்லப்பட்டனர். அத்துடன் கிழக்கில் மட்டும் 1500 க்கும் கமற்பட்ட 
முஸ்லிம்;கள் தமிழ் கதசிய கபாராட்டம் கதாடங்கிய பின் புலிகள் 

மற்றும் ஏலனய இயக்கங்க ால் ககால்லப்பட்டனர். 
 

1990.7.16 வரீககசரி கசய்திப்படி மட்டக்க ப்பு குருக்கள் மடத்தில் 68 

முஸ்லிம் ஹஜ் பயணிகல  கடத்திக் ககான்றனர். கமாத்தமாக 
அங்கு 150 கபர் ககால்லப்பட்டனர். அத்துடன் ஏறாவூரில் 62 கபலர 
கடத்தினர். 
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31.7.1990 வரீககசரி கசய்திப்படி அனுராதபுர மாவட்ட உடுப்பலாவ 

சின்னசிப்பிக்கு த்தில் 10 முஸ்லிம்கள் ககால்லப்பட்ட பின் 
கிணற்றில் கபாடப்பட்டனர் 

 

1.8.90 வரீககசரி கசய்திப்படி அக்கலரப்பற்று வயல்க ில் கவலல 
கசய்து விட்டு வந்த 17 முஸ்லிம்கள் கடத்தப்பட்ட பின் 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

1.8.90 வரீககசரி கசய்திப்படி கந்தா ாயில் 5 முஸ்லிம்கள் 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

3.8.1990 திகதி காத்தான்குடி பள் ிவாசலில் 104 முஸ்லிம்கள் 

கதாழுதுககாண்டிருக்கும் கபாது பின்னாலிருந்து 
சுட்டுக்ககால்லப்பட்டனர். 86 முஸ்லிம்கள் காயமலடந்திருந்தனர். 
தமிழர்கல  தலலகுனிய லவத்த இந்த தாக்குதலல புலிகள் 
அலமப்பின் கரிகாலன், நியுட்டன், அகலக்ஸ், ரஞ்சித் அப்பா ஆகிகயார் 

தலலலம தாங்கியிருந்தனர். 
 

3.8.1990 வரீககசரி கசய்திப்படி மெதீ்புரம் பகுதி வயலில் இருந்து 
திரும்பிய 7 முஸ்லீம்கள் கடத்தப்பட்டு ககால்லப்பட்டனர். அத்துடன் 
சம்மாந்துலறயில் முஸ்லிம் தந்லதயும் மகனும் சுட்டுக் 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

7.8.90 வரீககசரி கசய்திப்படி அம்பாலறயில் 18 முஸ்லிம் விவசாயிகள் 

ககால்லப்பட்டனர். அக்கலரப்பற்றில் 6 கபர் ககால்லப்பட்டதுடன், 10ம் 
திகதிக்கு முன்னர் அம்பலறலய விட்டு முஸ்லிம்;கள் 
கவ ிகயறிவிட கவண்டும் என்ற துண்டுப் பிரசுரமும் கபாடப்பட்டது. 
 

11.8.90 ஏறவூரில் 120 கபர் படுககாலல கசய்யப்பட்டனர். இக்ககால த் 

தாக்குதலலயும் புலிகள் இயக்க உறுப்பினர்க ான கரிகாலன், 

நியூட்டன், ரஞ்சித் ஆகிகயார் முன்னின்று கசய்தனர். 
 

13.8.90 வரீககசரி கசய்திப்படி கசங்கலடியில் 5 முஸ்லிம் மக்கள் 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

13.8.90 ஐலண்ட் பத்திரிலக கசய்திப்படி கடந்த 24 மணித்தியாலத்தில் 
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200 தமிழர் மற்றும் முஸ்லிம்கள் படுககாலல கசய்யப்பட்டனர். 
 

13.8.90 ஐலண்ட் பத்திரிலக கசய்திப்படி ஏறாவூரில் 4 முஸ்லிம் 
கிராமங்கள் கமல் நடத்திய தாக்குதலில், 119 முஸ்லிம் மக்கள் 
ககால்லப்பட்டனர். 60 கபர் காயம் அலடந்தனர். 
 

13.8.90 ஐலண்ட் கசய்திப்படி சம்மாந்துலறயில் 6 முஸ்லிம் 
விவசாயிகள் ககால்லப்பட்டனர். 
 

15.8.90 வரீககசரி கசய்திப்படி அக்கலரப்பற்றில் 8 முஸ்லிம் மக்கள் 
ககால்லப்பட்டனர். 
 

1.9.1990 காத்தான்குடியில் மூன்று கிராமத்தில் 5 பள் ிவாசல் மற்றும் 
55 வடீுகள் எரிக்கப்பட்டன. 
 

16.9.90 புனாலவ என்ற கிராமத்தில் 7 முஸ்லிம்கள் ககால்லப்பட்டனர். 
25.9.90 வரீககசரி கசய்திப்படி கல்முலன கடலில் லவத்து மூன்று 
முஸ்லிம் மீனவர்கள் ககால்லப்பட்டனர். 
 

3.10.90 வரீககசரி கசய்திப்படி மருதமுலனயில் இரண்டு முஸ்லிங்கள் 
கடத்தப்பட்டனர். 
 

1990 ஐப்பசி மாதம் 18 முதல் 30 ம் திகதி வலரயான காலப்பகுதியில் 

யாழ்ப்பாணம், மன்னார், முல்லலத்தீவு, கி ிகநாச்சி, வவுனியா 
மாவட்டங்க ில் வாழ்ந்து வந்த 85 000 ற்கு கமற்பட்ட முஸ்லிம்க ின் 
அலனத்து கசாத்துக்கல யும் பகல்ககாள்ல யிட்ட பின்பு புலிக ால் 
கவ ிகயற்றப்பட்டனர். 
 

15.11.90 வரீககசரி கசய்திப்படி மன்னாரில் இருந்து புலிக ால் 
துரத்தப்பட்ட முஸ்லிம்கள் தமது இருப்பிடத்துக்கு திரும்பிய கபாது, 

புலிகள் சுட்டதில் ஒருவர் மரணம். ஆறு கபர் காயம் அலடந்தனர். 
 

1992.4.29 இல் அழிஞ்சிப் கபாத்தலனயில் 57 முஸ்லிம்கள் புலிக ால் 
கவட்டியும் சுட்டும் ககால்லப்பட்டனர்.  
 

1992.10.15 கபாலநறுவ பள் ியககாடல்ல அஹமட்புரம் கபாலநறுவ 
பிரகதசங்க ில் கமாத்தம் 171 முஸ்லிம்கள் புலிக ால் கவட்டியும் 
சுட்டும் ககால்லப்பட்டனர்.  
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August 04, 2011.... AL-IHZAN Local News 

-அப்துல்லாஹ்- 

 

SOURCE:http://ihzannetwork.blogspot.com/2011/08/blog-post_1489.html 

 

புலி பயங்கரவோதம் 

 

மறக்கமுடியாத பதிவுகள்: 
 

தமிழ் கபசும் கதசிய இனங்க ில் ஒன்றான முஸ்லீம் 
சமூகத்தினருக்கு 1990 ஆண்டு ஒக்கடாபர் என்பது மறக்கமுடியாத 
ஆண்டாகும். முஸ்லிம்க ின் பாரம்பரிய தாயக பிரகதசங்க ான 
வடகிழக்கிலிருந்து புலிப்பயங்கரவாதிக ால் விரட்டியடிக்கப்பட்டு பல 
பயங்கர படுககாலலகல  முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிராக புலிக ால் 
கசய்யப்பட்ட ஆண்டாகும். இந்த ஆண்கடாடு பத்கதான்பது 

ஆண்டுகள் பறந்கதாடிவிட்டன. 
 

கிழக்கக காத்தான்குடியிலுள்  இரண்டு பள் ிவாசல்களுக்குள் 
பயங்கர ஆயுதங்களுடன் நுலழந்த புலிப்பயங்கரவாதிகள் 140 

முஸ்லீம்கல  சுட்டுக்ககான்றார்கள். சுமார் எழுபது முஸ்லீம்கள் 
படுகாயத்துக்குள் ானார்கள்  

 

ஹூலசனியா பள் ிவாசலுக்குள்ளும் மஞ்சத்கதாடுவாய் மீரா 
ஐம்மா பள் ிவாசலுக்குள்ளும் ஆயுதங்களுடன் கசன்ற 
புலிப்பயங்கரவாதிகள் கதாழுலகயில் ஈடுபட்டிருந்த முஸ்லீம்கல  
துடிக்கப்பலதக்க சுட்டுககான்றது. புலித்தலலமயின் கநரடி 
உத்தரவின்கபரில் இந்தக்ககாடூரம் அரங்ககறியது. இது 1990ஆம் 
ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மூன்றாம் திகதி இந்தக்ககாடூரம் 
அரங்ககற்றப்பட்டது. 
 

சரியாக ஒருகிழலமக்கு பின்னர் அதாவது அகத வருடம் ஆகஸ்ட் 
மாதம் பன்னிரண்டாம் திகதி ஏறாவூர் பிச்சிநகர் என்ற முஸ்லீம் 
கிராமத்துக்குள் புகுந்த புலிப்பயங்கரவாதிகள் 118 முஸ்லீம்கல  
சுட்டும்கவட்டியும் ககான்றனர். இருபதுகபர் காயமுற்றனர்.  
 

ஏறாவூர் மட்டக்கிழப்பிலிருந்து ஒன்பது லமல்கள் அப்பால் உள் து. 
மட்டகிழப்பு – 
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கபாலநறுலவ வதீியில் அலமந்துள்  இந்த கிராமத்துக்குள் 
துப்பாக்கிகள் கத்திகள் ககாடரிகள் வாள்கள் சகிதம் கசன்ற 
புலிபயங்கரவாதிகள் நடத்திய ஈனத்தனமான இனச்சுத்திகரிப்பில் 45 

ஆண்கள் 28கபண்கள் 31 பிள்ல கள் பலி எடுக்கப்பட்டார்கள்.  
இதில் பல ைிசுகள் ஒரு வோரம் கூட ஆகோத பிஞ்சுகள்  

 

இதில் மிக கவதலனக்குறிய விலடயம் முஸ்லிம் இைம் கற்பிணி 
தோலய கவட்டி ககோன்றுவிட்டு அவைின் வயிற்லற ககோடரியோல் 
ககோத்தி கிழித்து ைிசுலவ கவழிகய எடுத்து அருகில் இருந்த பலன 
மரத்தில் அடித்து ைிசுவின் தலலலய ைிதறடித்தோர்கள் புலி 
பயங்கரவோதிகள்  

 

இது ரஞ்சித் அப்பாவின் தலலலமயில் காத்தான்குடியில் நடந்தது, 

இங்கு கபண்களும் சிறுவர்களும் அணிந்திருந்த நலககள் 
ககாள்ல யிடப்பட்டன.  
இச்சம்பவம் நலடகபற்று மூன்று நாட்களுக்குப் பின்னர் கிழக்கில் 

அரந்தலாலவக்கு அருககயுள்  முஸ்லீம் கிராமம் ஒன்றுக்குள் 
புகுந்த புலிகள் நடத்திய தாக்குதலில் ஒன்பது முஸ்லிம்கள் 
ககால்லப்பட்டனர். இச்சம்பவம் ஆகஸ்ட் 13திகதி நலடகபற்றது.  
 

அம்பாலற முள் ியன் காடு என்ற கிராமத்தில் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் 
திகதி வயலில் கவலலகசய்துககாண்டிருந்து 17 முஸ்லிம்கல  
புலிகள் சுட்டுக்ககான்றனர்.  
மறுநாள் ஆறாந்திகதியும் அம்பாலற வயல்கவ ிகயான்றில் லவத்து 
33 முஸ்லீம் விவசாயிகள் புலிக ால் சுட்டுக்ககால்லப்பட்டனர்.  
 

அகதவருடம் ெூலல மாதம் முப்பதாந்திகதி புலிக ால் 
அக்கலரப்பற்று நகரத்தில் 14 முஸ்லிம்கள் சுட்டுக்ககால்லப்பட்டனர். 
 

1990 ஆம் ஆண்டு மட்டும் சும்மார் ஐந்நூற்றுக்கு கமட்பட்ட 
முஸ்லீம்கள் புலிக ால் சுட்டுக்ககால்லப்பட்டனர்  

 

1990 க்கு முன்னரும் பின்னரும் பல ஆயிரம் முஸ்லிம்கள் புலிக ால் 

ககால்லபட்டனர் . இது கிழக்கில் மட்டும் புலிக ால் 

கமற்ககாள் ப்பட்டலவயாகும். 
 

அகதவருடம் வடமாகாணத்தின் யாழப்பாணம் முல்லலதீவு 
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வவுனியா மன்னார் கிழிகநாச்சி ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்க ிலிருந்தும் 
சும்மார் ஒரு இலச்சதுகும் அதிகமான முஸ்லீம்கள் அவர்க ின் 
பாரம்பரிய பிரகதசங்க ிலிருந்து புலிக ால் 

விரட்டியடிக்கப்பட்டார்கள்.  
 

இந்த நடவடிக்லகக்கு முன்னர் வடக்கில் இஸ்லாமிய துடிப்புள்  பல 
வாலிபர்கள் புலிக ால் கடத்தபட்டனர்  

 

யாழ்ப்பாணத்திலும் மன்னாரிலும் பல முஸ்லிம் வாலிபர்கள் சுட்டு 
ககால்லப்பட்டார்கள் , கடத்தப்பட்டு கானாமல் கபானார்கள்  

 

இதன் பின்னர் அக்கடாபர் மாதம் 22ஆம்திகதி வட புல முஸ்லிம்கள் . 
உடலமகள் எல்லாம் அபகரிகப்பட்டு தமது தாய் மண்லண விட்டு 

கவறும்லககயாடு விரட்டப்பட்டனர்.  
 

யாழ்பாண முஸ்லீம் மக்ளுக்கு கவறும் இரண்டு மணித்தியால 
அவகாசகம வழங்கப்படது. ஏலனய மாவட்ட முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு 
நாள் கதாடக்கம் 48 மணித்தியால் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. 
 

யாழ்பாண முஸ்லீம் மக்கல  விரட்டி கவ ிகயற்றும் கநாக்ககாடு 
35 முஸ்லீம் வர்தகர்கல  புலிப்பயங்கரவாதிகள் கடத்திகசன்றனர்.  
 

இவர்க ில் புலிகளுக்கு இலச்சக்கணக்கில் கப்பம் வழங்கிய 18 

முஸ்லீம் வர்தகர்கள் சிலமாதங்களுக்கு பின்னர் 
விடுவிக்கப்பட்டனர்.  
ஏலனகயார் சித்திரவலத கசய்து ககால்லபட்டனர்  

 

சித்திரவலத கசய்து ககால்லபட்டவர்க ில் “ககளுறு” என்ற பிரபல 
வர்தகர் மிக வயதானவர் இவர் தலல கீழாக கட்டப்பட்டு 
சித்திரவலத கசய்து ககால்லபட்டார்  

 

ஏலணகயார் பற்றிய தகவல்கள் ககால்லபட்டனர் என்பலத தவிர 
கவரு எதுவும் இன்றுவலர கிலடக்கப் கபறவில்லல. வடமாகாண 
அன்லறய கமாத்த சனத்கதாலகயில் ஐந்து சதவதீமாக இருந்த 
முஸ்லீம் மக்கள் அலனவரும் கவ ிகயற்றப்பட்டிருந்தார்கள்.  
 

இவர்க ில் கபரும்பாலாகனாருக்கு தமிலழத்தவிர கவறு எந்த 
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கமாழியும் கதரியாது. 
 

விரட்டப்பட்டலம ஓர் அப்பட்டமான இனச்சுத்திகரிப்பாகும். 
 

புலிப்பயங்கரவாதிகள் என்கனன்ன எந்தவலகயான பயங்கரவாத 
கசயல்கல  கசய்தாலும் அலவகள் எல்லாம் தமிழழீ 
கபாராட்டமாகும். அதனால்தான் தமிழழீ கபாராட்டத்லத உலகம் ஒரு 
பயங்கரவாத கபாராட்டமாக அங்கீகரித்துள் து. 
ஒருபாரிய ககாடுரத்துக்கு வடக்கு-கிழக்கு வாழ் முஸ்லீம் மக்கள் 
முகம்ககாடுத்து பத்கதான்பது வருடங்கள் ஓடிவிட்டன. வடக்லக 
விட்டு விரட்டப்பட்ட முஸ்லீம் மக்கள் இன்னமும் பதிகனழு பாரிய 
அகதி முகாம்க ில் வாழ்ந்துககாண்டிருக்கிறார்கள்.  
 

மன்னாரிலிருந்து விரட்டப்பட்டு புத்த ம் அகதி முகாமில் 
இன்னமும் வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கும் முஸ்லீம் அகதிக ின் 
அவலங்கள் கசால்லமுடியாதலவகள். கிழக்கு முஸ்லீம்கங்கள் 
பறிககாடுத்து விவசாயக்காணிகள் வாழ்நிலங்கள் மாட்டுப்பட்டிகள் 

அதிகாரத்லத லகயில் எடுத்து ககாண்டவர்க ின் லகக ிகலகய 
இன்னமும் இருக்கின்றன. 
 

வடகிழக்கில் இருந்து விரட்டப்பட்ட முஸ்லீக ில் எண்பது 
சதவதீமானவர்கள் இன்னமும் தமது தாய் மண்ணுக்கு 
திரும்பவில்லல. 
SOURCE: http://lankamuslim.org/tamil-terrorism/ 

 

சுட்டிலய கசாடுக்கி படியுங்கள் 

 

******1  

போகம் 2. புலிகைின் முஸ்லீம் இன அழிப்பு.  
மன்னிப்கபோம் மறக்கமோட்கடோம். புலிகைின் 1985 ஆண்டு 
ஆகஸ்டில் கதோடங்கிய முஸ்லீம்கள் மீதோன இனச் சுத்திகரிப்பு 
நடவடிக்லகயோனது 2006ம் ஆண்டு திருககோணமலலயில் 
அலமந்துள்ை முஸ்லீம் கிரோம்மோன மூதூர் சுற்றி வலைக்கப்பட்டு 
அது அரை பலடயினரோல் மீட்கப்படும் வலர கதோடர்ந்தது என்பகத 

கைப்போன உண்லம. புலிகள் தமிழ் இன விடுதலலக்கு 
கபோரோடினோர்கைோ? இல்லல தங்கள் ஏகோதிபத்தியத்திற்கோக 
கபோரோடினோர்கைோ? என்பலத வரலோற்லற கநோக்கினோல் 
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உங்களுக்குத் கதரியும்.  
பிரபோகரன் ஏன் முஸ்லீம்கைிடம் பகிரங்க மன்னிப்புக் 
ககோரினோர்?……..  

 

புலிகைின் முஸ்லீம் இன அழிப்பு. போகம் 2. மன்னிப்கபோம் 
மறக்கமோட்கடோம்.  

>> Tuesday, January 3, 2012 

புலிகைின் 1985 ஆண்டு ஆகஸ்டில் கதோடங்கிய முஸ்லீம்கள் 
மீதோன இனச் சுத்திகரிப்பு நடவடிக்லகயோனது 2006ம் ஆண்டு 

திருககோணமலலயில் அலமந்துள்ை முஸ்லீம் கிரோம்மோன மூதூர் 
சுற்றி வலைக்கப்பட்டு அது அரை பலடயினரோல் மீட்கப்படும் வலர 

கதோடர்ந்தது என்பகத கைப்போன உண்லம . 
 

புலிகள் தமிழ் இன விடுதலலக்கு கபாராடினார்க ா? இல்லல தங்கள் 

ஏகாதிபத்தியத்திற்காக கபாராடினார்க ா? என்பலத வரலாற்லற 
கநாக்கினால் உங்களுக்குத் கதரியும்.  

 

வோனத்தில் புல் முலைத்தோல் மோட்டுக்கும் ைிறகு முலைக்கும்  

Filed under: — kizhakkan @ 9:13 மு.பகல்  

 

 
 

புல் கமய்ந்து ககாண்டிருந்தது மாடு. 
மரத்தில் இருந்த குருவிக்குஞ்சு தாலயக் ககட்டது:- 

‘ஏனம்மா மாட்டுக்கு நம்லமப்கபால் சிறகு இல்லல?” 

தாய்க்குருவி சிரித்தது…… 
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‘மாட்டுக்கு நம்லமப்கபால் சிறகு கதலவயில்லல’ 

என்றது தாய். 
 

தாய்க்குருவி கசான்னது:- 

‘வானத்தில் புல் முல த்தால் மாட்டுக்கும் சிறகு முல க்கும்’ 

-ஈழத்து கவிஞர் காசியானந்தனின் கலத இது- 

(புலிக ின் ஆத்மார்த்த கவிஞரும் இவகர ! இவலர கிழக்கின் பிறந்த 
ஒரு கவிஞராக மட்டுகம பார்க்கிகறன்) 

 

 

 
 

 

அன்லமய புலம்கபயர் ஈழத்தவர் கபாராடங்க ிலும் இந்திய தமிழர் 
கபாராடங்க ிலும் லகயா ப்படும் ஒரு வாசகம் இன அழிப்பு 
அல்லது இனச் சுத்திகரிப்பு என்பதாகும் புலிக ின் ஆதரவா ர்கள் 
கபரிதும் இந்த வாசகத்லத லகயாள்வலத பார்க்கும் கபாது காசி 
அண்ணாவின் வரிகள்தான் என் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன 

 

“வியர்லவ சிந்தாத உன்னாலும், லம சிந்தாத கபனாவாலும் 
எலதயும் சாதித்துவிட முடியாது” 

 

எனகவ எனது கபனாலவ திறக்கின்கறன் ககாஞ்சம் லமலய சிந்த 
விட…..!  

 

அன்லமயில் தமிழ் உணர்வா ர் சீமான் தமிழ் நாட்டில் ஆற்றிய 
உலரயில் தமிழ் நாட்டில் புலிகளுக்கு ஆதரவாக தாங்கள் நாடாத்தும் 
கபாராட்டங்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் ஆதரவு தரவில்லல என 
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சாடியகதாடு “முஸ்லீம்கலை ககோலல கைய்தவன் கருணோ 
அவலன தலலவர் விைோலரலனக்கு அலழத்தகபோது 
ைிங்கைகனோடுகபோய் ஒட்டிக்ககோண்டோன்.! எங்கள் 
அண்ணனிடம்(பிரபோகரணிடம்) இம்ரோன் போண்டியன் என 

பலடயனிகய உண்டுடோ” என்று தனது கண்டுபிடிப்லப 
உணர்ச்சிவசப்படச் கசான்னார்  

 

ஆககவ பாதிக்கப்பட்ட கிழக்கில் பிறந்த இஸ்லாமியர்கள் உலகங்கும் 
தூங்கிக் ககாண்டிருக்கவில்லல என்பலத சீமான் புரிந்துககாள்  
கவண்டும்..!  
புலிக ின் தங்களுக்குள் வாழ்ந்த கசாந்த இனத்தின் மீதான இனச் 

சுத்திகரிப்லபயும் அது முழுலமயாக கவற்றிய ித்ததா என்பலத 
ஆய்வகத எனது கநாக்கம். 
 

அன்று முதல் இன்றுவலர ஈழத்தமிழர் கபாராட்டம் மிகப் புனிதாமான 
தமிழ் இன விடுதலலக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும் அதன் ஏககபாக 

உரிமத்லத தனதாக அறிவித்துக் ககாண்ட விடுதலலப் புலிகள் தமிழ் 
இன விடுதலலக்கு கபாராடினார்க ா? இல்லல தங்கள் 
ஏகாதிபத்தியத்திற்காக கபாராடினார்க ா? என்பலத வரலாற்லற 
கநாக்கினால் உங்களுக்குத் கதரியும். 
 

அப்படி வடக்கு-கிழக்குவாழ் சககாதர மக்கள் மீது புலிகள் என்ன 
கசய்தார்கள் என்பலதயும் அதன் பாதிபுகள் என்ன என்பலதயும் 
சுருக்கமாகத் தருகின்கறன். 
 

1987ம் ஆண்டு ெுன் மாதம் இரண்டாம் திகதி புலிக ின் ரக் 
வண்டிகள் யாழ்பாணத் கதருக்க ில் நிறுத்தப்பட்டு அங்கு 

வாழ்ந்துவந்த முஸ்லீம்கல  உடனடியாக றஹ்மானியா 
கல்லூரியில் ஒன்று கூடுமாறு ககட்கப்பட்டனர்  

 

ஒன்று கூடிய மூஸ்லீம்கள் அலனவரும் இரண்டு மணிகநர 
அவகாசத்தில் தாங்கள் பரம்பலர பரம்பலரயாக வாழ்ந்துவந்த பூர்வகீ 
பூமிலய விட்டு கவ ிகயறுமாறு ககட்கப் பட்டதுடன் அவர்கள் 
உடுத்திருந்த உடுப்லப தவிர ஐம்பது ரூபாய் பணம் மட்டும் எடுத்துச் 
கசல்ல அனுமதிக்கபட்டனர். 
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முஸ்லிம் மக்க ின் வடீுகள் ,வியாபார ஸ்தலங்கள் மற்றும் 
நிலங்கள் ககாள்ல யடிக்கப்பட்டன. கமலும் முஸ்லிம் கபண்கள் 
அணிந்திருந்த நலககள் (லகயில், காதில் மூக்கில், கழுத்தில் 
அணிந்திருந்த சிறு சிறு நலககள் உட்பட) அலனத்துகம பயங்கரவாத 
விடுதலலப்புலிக ினால் ககாள்ல யடிக்கப்பட்டன 

 

இது குறித்து அண்லமயில் யாழ்பாணத்தில் வாழ்ந்த யஹ்யா 
வாைித் என்ற சககாதரர் இவ்வாறு எழுதியிருந்தார். 
 

“இன்லறய பல மாத வன்னிநகர்லவயும், அன்லறய அந்த யாழ் வாழ் 
முஸ்லீம்க ான எங்க து ஒரு நாள் நகர்லவயும் ஒப்பிட்டுப் 
பார்க்கின்கறன்.  
 

வாப்பாவின் லசக்கி ில் மார்ட்டின் கறாட்டிலுள்  எனது தமிழ் 
நண்பர்களுடன் சுற்றித் திரிந்து விட்டு வடீ்டுக்கு வருகின்கறன். 
கமாத்தமுஸ்லீம்களும் றஹ்மானியா ககாகலாஜ், ஐந்து சந்தி, 
பள் ிவாசலடி கபான்ற இடங்க ில் குழுமியிருந்தனர் (இலத 
உணர்ச்சி வசப்பட்டு லவ.ககாபால்சாமியின் பாணியில் 
கசால்வதானால் அங்கக கமாத்த கசானியும் குய்கயா முலறகயா 
என அலறிக் ககாண்டு குற்றுயிரும் குலலயுயிருமாக கிடந்தார்கள்) . 
 

வாப்பா கசால்கின்றார் “மகன் நம்ம  கபாகச் கசால்லி விட்டார்கள்”. 

யார் வாப்பா கபாகச் கசான்னது? ஏன் கபாகச் கசான்னார்கள்? 

எதற்காகப் கபாகச் கசான்னார்கள்? யாரும் யாரிடமும் இந்தக் 
ககள்விலய ககட்கவில்லல! ககட்க கநரமுமில்லல!! ககட்க 

நாதியுமில்லல!!  
 

“எஸ் வ ீஓள் ஆர் பாஸ்ட்ரட்”. “திஸ் ஓடர் புறம் ஒன் கமன் 
ஆமி”………………………………………..” 

 

அத்துடன் சாவகச்கசரி, கி ிகநாச்சி, மன்னார் முஸ்லீம்கள் என 
அலனவரும் வட மாகாணத்லத விட்டு முற்றாக 1990 ம் ஆண்டு 
கவ ிகயற்றப் பட்டனர்.  
 

இவ்வாறு கமாத்தம் 75,000 முஸ்லீம்கள் எந்த நாதியுமற்றவர்க ாக 
எலதயும் கசய்ய துப்பற்றவர்க ாக அலமதியாக கவ ிகயறினார்கள் 
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புலிகைின் 1985 ஆண்டு ஆகஸ்டில் கதோடங்கிய முஸ்லீம்கள் 
மீதோன இனச் சுத்திகரிப்பு நடவடிக்லகயோனது 2006ம் ஆண்டு 
திருககோணமலலயில் அலமந்துள்ை முஸ்லீம் கிரோம்மோன மூதூர் 
சுற்றிவலைக்கப்பட்டு அது அரை பலடயினரோல் மீட்கப்படும் வலர 
கதோடர்ந்தது என்பகத கைப்போன உண்லம  

 

 

• 1985 ம் ஆண்டு மட்டக ப்பில் அலமந்திருந்த உன்னிச்லச என்ற 
கிராமத்லத கசர்ந்த முஸ்லீம் மக்கள் புலிகளுடன் கசர்ந்த 
கசயற்பட்ட ஆயுத குழுக்க ினால் வாழ்விடங்கல  விட்டு 
விரட்டியடிக்கப் பட்டனர். 
 

1983 ம் ஆண்டு ெுலல மாதம் இலங்லகயின் சிங்க  
காலடயர்க ால் தமிழ்கபசும் மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு 
அது எப்படி உலககங்குமுள்  தமிழர்க ால் கருப்பு ெுலலகயன 
நிலனவு கூறப்படுகிறகதா அகதகபால் 1990ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 
மோதம் இலங்லகயின் கிழக்குவோழ் முஸ்லீம்கைின் கருப்பு 

ஆகஸ்டோக நிலனவுகூறப்படுகிறது. 
 

 

• 1990ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாம் நாள் கிழக்கின் 
அக்கலரப்பற்று கிராமத்தில் 40 முஸ்லீம் கதாழிலா ிகள் பின்னால் 
லககல க் கட்டி பின்தலலயில் புலிக ால் சுடப்பட்டார்கள். 
•  

• இரண்டாம்,மூன்றாம் திகதிக ில் மதவாச்சி மெடீ்புரத்தில் 15 

மூஸ்லீம்கள் புலிக ால் படுககாலலச் கசய்யப்பட்டார்கள். 
 

• மூன்றாம் திகதி காத்தான்குடி மீரா ெும்மாப் பள் ிவாயலில் 
இரவுத் கதாழுலகயில் ஈடுபட்டுக் ககாண்டிருந்த கபாதுமக்கள் மீது 
பள் ிவாயலுக்குள் புகுந்த புலிகள் துப்பாக்கிச்சுடு நடத்தி 103 கபலரக் 
சுட்டுக் ககான்றனர்  

 

• இதில் 25 கபர் சிறுவர்கள் அத்துடன் அகத கநரம் மற்கறாரு 
பள் ிவாயலான ஹுலசனியா லதக்காவில் இரவுத்கதாழுலகயில் 
இருந்த மக்கல  லகக் குண்டு வசீிக் ககான்றனர் இதில் 37 

முஸ்லீம்கள் கதாழுது ககாண்டிருக்கும்கபாது ககால்லப்பட்டனர். 
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காத்தான்குடி ஏறாவூர் இனச் சுத்திகரிப்பானது புலிக ின் தலலவரின் 
ஆகலாசலனயின் கபயரில் புலிக ின் உ வுத்துலற கபாறுப்பா ர் 
கபாட்டு அம்மானின் கநறிப்படுத்தலில் அப்கபாலதய புலிக ின் 
கிழக்குப் த பதிக ான ரஞ்சித், நியூட்டன், கரிகாலன் ஆகிகயாரால் 
முன்கனடுக்கப்பட்டது. 
 

கரிகாலன் என்பவர் கிழக்கின் க ஞவாஞ்சிக்குடிலய கசர்ந்தவர் 
என்பதும் இவர் முஸ்லீம்க ால் நன்றாக முஸ்லீம்களுக்கு எதிரி என 
அப்கபாது அறியப்பட்டவருமாவார்.  
 

இது கதாடர்பான விபரங்கள் Philp Reesயின் Dining with the terrorists என்ற 
நூலின் ஒரு பந்தியின் கானப்படுகிறது.  
 

இந்த தாக்குதல் கதாடர்பாக புலிக ின் உறுப்பினர் சீதா என்பவர் 
கூறுலகயில் “தான் பள் ிவாயலுக்குள் புகுந்து முப்பத்தி மூன்று 
கதாழுலகயில் இருந்தவர்கல  சுட்டுக் ககான்றதாக கூறியுள் ார்.  
 

இந்த சீதா மட்டக ப்பு ககாட்டமுலனலயச் கசர்ந்தவர் இவர் அதன் 
பின் இந்திய அலமதிப் பலடயினரால் லகதுகசய்யப்பட்டு 
விடுவிக்கப்பட்டகபாது ஐகராப்பா தப்பிச் கசன்றுவிட்டார். 
 

 

• ஒன்பதாம் திகதி புலிக ால் சியம்பலாகஸ்கந்தயில் வசித்த 
முஸ்லீம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த புலிகள் புகுந்த கபாது இலங்லக 
இராணுவம் சுற்றி வல க்ககவ மக்கல  விட்டுவிட்டு புலிகள் 
தப்பிச் கசன்றனர். 
 

• பதிகனட்டாம் திகதி கிழக்கில் ஏறாவுறில் அலமந்துள்  சதாம் 
ஹூலசன் கிராமத்தில் நடுநிசியில் தூங்கிக் ககாண்டிருந்த முஸ்லீம் 
மக்கல  ஊருக்குள் புகுந்து கவட்டியும் சுட்டும் ககான்றனர்  

 

• இதில் 31 சிறார்கள், 27 தாய்மார்கள் 115 ஆண்களும் அடங்குவர்.  
 

• இச் சம்பவத்தின்கபாது ஒரு கற்பிணித் தோயின் வயிற்லறக் 
கிழித்து அதனுள்ைிருந்த குழந்லதலய கவைிகயடுத்து அலதயும் 
கவட்டியதுடன் தோயின் வயிற்றில் அம்மிக் குழவிலய 
லவத்திருந்தனர். 
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புலிக ின் ஊது குழல்கக ! சீமான் அவர்கக ! இதுதான் சர்வகதச 
யுத்த விதிக ின் படி நீங்கள் நடத்திய விடுதலலப் கபாரா?  

 

எந்த சர்வகதச யுத்த விதியில் ஆயுதம் எந்தாத அப்பாவி மக்கல  
ககால்வது அனுமதிக்கப் பட்டுள் தன நீங்கள் கசான்னால் நாங்கள் 
கதரிந்து ககாள்கவாம்! 
 

• பதினாலாம் திகதி ெூலல மாதம் கிழக்கில் உள்  ஒன்தாச்சிமடம் 
என்ற இடத்தில் லவத்து புனித ஹஜ் கடலமலய முடித்து ஊர் 
திரும்பிக் ககாண்டிருந்த ஹாெிகள் 69 கபலர புலிகள் கடத்தி 
ககாலலகசய்தனர். 
 

• பத்கதான்பதாம் திகதி ெுலல மாதம் கிழக்கில் அம்பாலற 
மாவட்டத்திலுள்  கல்முலனயில் இருந்து காத்தான்குடிகநாக்கி 
வந்து ககாண்டிருந்த வாகனங்கல  அம்பலாந்துலர என்ற இடத்தில் 
லவத்து கடத்தி அதில் இருந்த நூற்றுக்கு கமற்பட்ட முஸ்லீம் ஆண் 
கபண்கள் அலனவலரயும் கதனரீில் லசனட்லடக் கலந்து 

குடிக்குமாறு ககாடுத்து புலிகள் ககாலல கசய்தனர்  

 

• இதில் அவ்வருடம் ஹஜ் கடலமலய நிறகவற்றித் திரும்பிய 
ஹாெிகள், கபண்கள், குழந்லதகள் அடக்கம் 

 

• மற்றும் இகத காலப்பகுதியில் கிழக்கில் வாழும் முஸ்லீம்கள் 
தங்கள் வாழ்விடங்கல  விட்டு கவ ிகயறுமாறு கவண்டிக் 
ககாண்டதும் அதற்கு மறுத்த மக்கள் மீது பல முலற தாக்குதல்கள் 
நடத்தப்பட்டதும் அந்த மக்களுக்கான கபாக்குவரத்லத தலடகசய்ததன் 

மூலம் பல நாட்கள் பட்டினியில் வாடவிட்டதுடன் ஊர்கல  விட்டு 
கவ ிகயகசல்ல விடாமல் தடுக்கப்பட்டார்கள். 
 

இன்னும் கைோல்வதோனோல் ! 1990ம் ஆண்டு ஜுன் மோதம் முதல் 
கிழக்கிலுள்ை முஸ்லீம்கள் முழுவசீ்ைில் புலிகைோல் தங்கள் 
வோழ்விடங்கலை விட்ட கவைிகயற கவண்டும் என்பதற்கோக 
தோக்கப்பட்டோர்கள் எனலோம். 
 

• கிழக்கிலுள்  சம்மாத்துலரயில் ொரியா மஸ்ெிதில் 
உற்கார்ந்திருந்த மக்கள் மீது புலிக ால் துப்பாக்கிச் சுடு 
நடத்தப்பட்டது இதில் 05கபர் ககால்லப்பட்டு 03கபர் காயமந்தனர் இது 
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23ம் திகதி ெுன் மாதம் 

அகத மாதம் 29ம் திகதி ஓட்டமாவயில் ஆறு முஸ்லீம்கள் 
ககால்லப்பட்டனர் இதில் ஒட்டமாவடி ஹிொர் மஸ்ெிதின் தலலலம 
நம்பிக்லக கபாறுப்பா ரும் அடக்கம் 

 

இரண்டாம் திகதி ெுலல மாதம் அக்கலரப்பற்றில் பதினான்கு 
இஸ்லாமிய விபசாயிகள் புலிக ால் சுட்டும் கவட்டியும் 
ககால்லப்பட்டனர் 

 

12ம் திகதி ஆகைட் மாதம் கநற்காணிக ில் கவலல கசய்து 
ககாண்டிருந்த முஸ்லீம் விபசாயிகள் நால்வர் சம்மாந்துலரயில் 
லவத்து புலிக ால் சுட்டுக் ககால்லப்பட்டனர் 

 

ஆகஸ்ட் மாதம் இன்னும் எட்டு முஸ்லீம்கள் அக்கலரப்பற்று 
டவுனில் லவத்து புலிக ால் சுடப்பட்டனர். 
 

இவ்வாறு புலிக ின் இன சுத்திகரிப்பு பற்றி எழுதிக் ககாண்கட 
கபாகலாம்…. 

 

• ஏப்ரல் மாதம் 1992ம் ஆண்டு கபாலநறுலவயில் அலமந்துள்  
எல்லலக் கிராமமான அழிஞ்சிப்கபாத்தாலனயில் வசித்துவந்த 69 

மூஸ்லீம் மக்கல  ககாலல கசய்யப்பட்டனர். 
 

• 15ம் திகதி ஏப்ரல் மாதம் 1992ம் ஆண்டு கபாலநறுலவயின் 
எல்லலக் கிராமங்க ான பள் ியககாடல, அக்பர் புரம், அகமட் புரம், 

பங்குரான ஆகிய கிராமங்க ில் வாழ்ந்த விவசாயிக ான மூஸ்லீம் 
மக்கள் 187 கபலரக் ககாலலகசய்தனர் இதில் கற்பினித் தாய்மார்கள் 
உள் டக்கம். 
 

இந்த தாக்குதல் கதாடர்பான கசய்திலய அவுஸ்கரலியாவில் 
கவ ிவரும் முஸ்லீம் லடம்ஸ் ஆங்கில பத்திரிலக தனது முதல் 
பக்கத்தில் 30திகதி ஒக்கடாபர் மாதம் 1992 ஆண்டு பிரசுரித்தது. 
 

• மட்டக்க ப்பு மாவட்டத்திலுள்  முஸ்லீம்க ின் பூர்விகச் 
கசாத்தான வயல் நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டதும் கிழக்கு மாகாண 
முஸ்லீம்க ின் கபாரு ாதாரம் திட்டமிடப்பட்டு முடக்கப்பட்டதும் 
வலழச்கசலன, மட்டக்க ப்பு, காத்தான்குடி, கல்முலன மற்றும் பல 

www.padippakam.com

gbg;gfk;



ஊர்க ில் உள்  முஸ்லீம்களுக்கு கசாந்தமான கலடகள் உலடத்து 
ககாள்ல யிடப்பட்டதுடன் தீலவத்து எரிக்கப்பட்டதும். 
 

இவ்வோறு பல வழிகைில் தன்னுடன் ைககோதரர்கைோக வோழும் ைக 
மக்கலை இனச் சுத்திகரிப்பு கைய்ய முலனந்து வடக்லககபோல 
கிழக்லகயும் லகப்பற்ற புலிகள் பிரோயத்தனம் எடுத்தனர்  

 

அது கதால்விலய தழுவிக் ககாள் கவ முஸ்லீம்க ின் அரசியல் 
எழுச்சிலய தடுக்க தங்க ால் ஆன முழுப்பலத்லதயும் 
பிரகயாகித்தனர் ஆயுதப்கபாராட்டத்தில் நம்பிலகயில்லாத இலங்லக 
முஸ்லீம்கள் மீதும் அவர்க ின் அரசியல் தலலவர்கள் மீதும் பல 
தாக்குதல்கல  கமற்ககாண்டனர்  

 

இதில் பல தலலவர்கல , சமூக கசலவயா ர்கல , சிந்தலன 
வாதிகல  முஸ்லீம்கள் இழந்தனர் இதில் முஸ்லீம்களுக்கு 
மிகப்கபரிய இழப்பாக அலமந்த்து சிறிலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரைின் 
ஸ்தாபகரும் தலலவரும் இலங்லக முஸ்லீம்க ின் கதசிய 

தலலவருமான மர்ஹும் ஏம்.எச்.எம். அஸ்ரப் அவர் ின் இழப்கப. 
 

அரசியல்துலர, கல்வித்துலர ரீதியாக முஸ்லீம்க ின் வ ர்சிலயயும் 
அகிம்லச வழியில் அரசியல் ரீதியாக கபாராடி தங்க து 
உரிலமகல  ககௌரவமாக கபற்று முஸ்லீம்கள் முன்கனறுவலத 
புலிக ின் தலலலமக ால் கபாறுத்துக் ககாள்  முடியவில்லல  

 

தங்க ின் ஏக பிரதிநிதி வாதம் சக தமிழ் கபசும் மக்க ாள் ஏற்றுக் 
ககாள் ப் படாதலதயும் புலிக ின் தந்கதாராபாய நகர்வுகள் 

பயமுறுத்தல்கள் கதாடர் முஸ்லீம்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கு 
முஸ்லீம்கள் அடிபணிய மறுத்தது புலித் தலலலம படீத்தால் 
கபாறுத்துக் ககாள்  முடியாமல் கபானது 

 

எனகவ முஸ்லீம் சமூகத்தின் தலலலமலய ஒழிக்க முடிகவடுத்து 
காய்கள் புலிக ின் தலலலமயால் நகர்தப்பட்டு இலங்லக 
முஸ்லீம்க ின் தன்னிகரில்லா தலலவர் மர்ஹும் எம்.எச்.எம். 
அஸ்ரப் அவர்கள் கதர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக அம்பாலற 

மாவட்டத்திற்கு கஹலிக்கப்டர் மூலம் கசல்லும் கபாது அவருடம் 
பத்திரிலகயா ர் என்ற கபயரில் கசன்ற தற்ககாலலயா ி மூலம் நடு 
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வானில் குண்லட கவடிக்கலவத்து முஸ்லீம்க ின் தலலலம 
அழிக்கப்பட்டது.  
 

இதன் மூலம் கிழக்கில் மிகப் பலமோன முஸ்லீம் ைமூகத்லத 
அடக்கி அடிபணிய லவக்க கவண்டும் என்பதுடன் உடற் 
பிறப்புக்கைோக வோழும் தமிழ், முஸ்லிம் உறலவயும் ைரீ் குலலத்து 
ஏக பிரதிநிதியோக மோற பிரபோகரன் பகல் கனவு கண்டோர். 
 

பாரத பிரதமரின் ககாலலலய புலிகள் கநரடியாக ஏற்காதது 
கபாலகவ இலதயும் அவர்கள் ஏற்கவில்லல என்றாலும் அந்த 
தற்ககாலலயா ிலய மாவரீ்ர் அந்தஸ்து வழங்கி பின்னாலில் 
ககௌரவித்ததன் மூலம் அலத புலிகள் ஏற்றுக் ககாண்டனர். 
 

இது கபால புலிகள் சக இன மக்கள் மீதும் தங்கள் இனத்தில் 
புலிகல  ஏற்றுக் ககாள் ாத மக்களுக்கும் இலழத்த ககாடுலமகள் 
எழுதில் வடிக்க முடியாதலவ விரிவு கருதி அவற்லற நான் கதாட 
வில்லல. 
 

இன்னும் தாயகத்தில் வட கிழக்கு மண்னில் பூர்விகமாக வாழ்ந்த 
சிங்க  மக்கள் இப்கபாது எங்கக? அவர்கல  புலிகள் ஏற்றுக் 
ககாண்டு சமமாக வாழ சந்தர்பம் அ ித்தார்க ா? அல்லது இன 
சுத்திகரிப்பு கசய்தார்க ா? 

 

1990ம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் சிங்க  மக்கள் வாழ்ந்த 
கிராமங்க ான தாந்தாமலல,கவ ிஓயா, பதவியா ஆகிய இடங்க ில் 
வாழ்ந்த சிங்கள் மக்கள் படுககாலல கசய்யப்பட்டதுடன் மிகுதி 
மக்கள் தங்கள் வாழ்விடங்கல  விட்டு விரட்டப் பட்டனர். 
 

அகத ஆண்டு கசப்டம்பர் மாதம் 17ம் நாள் ககானகல என்ற 
இடத்தில் வாழ்ந்த 52 சிங்க  மக்கள் புலிக ால் ககால்லப்பட்டனர் 
இதில் அதிகமாக மிகச் சிறிய வயதான குழந்லதகளும் அடங்குவர். 
 

கிழக்கில் வாழ்ந்த சிங்க  மக்கள் மீதான தாக்குதல்க ில் மிகவும் 
கமாசமானது இரண்டாம் திகதி ெுன் மாதம் 1987ல் அம்பாலற 
மாவட்டத்திலுள்  அறுந்தலாவ எனும் இடத்தில் புத்த பிக்குக ாக 
பயின்று ககாண்டிருந்த 7 முதல் 13 வயலதகயாத்த புத்த துறவி 
சிறார்கள் மீது புலிகள் நடத்திய தாக்குதலாகும் இதில் 33 புத்த துறவி 
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சிறார்கள் மற்றும் அவர்க ின் குருவும் கவட்டியும், சுட்டும் 

ககால்லப்பட்டனர். 
 

1982 ஆண்டு ஆயுத கபாராட்டத்லத ஆரம்பித்த புலிகள் 1990 ஆண்டு 
காலப்பகுதிலய சிறுபான்லமயில் மற்கதாரு தனிப்பட்ட கலாச்சார 

விழுமியங்கல  ககாண்ட இனமான முஸ்லீம் மக்கல  அவர்கள் 
பரம்பலர பரம்பலரயாக வாழ்ந்துவரும் தமிழ் ஈழ மண்ணிலிருந்து 
இன அழிப்புச்கசய்து ஒழித்துவிடகவ கபரும் தாக்குதல்கல த் 
கதாடுத்தனர்  

 

அத்துடன் ஈழத்தில் பரம்பலரயாக வாழ்ந்துவந்த சிங்க  பாமர 
மக்கல யும் இனச் சுத்திகரிப்பு கசய்தனர் இதில் சிங்க  மக்கள் 
மீதான தாக்குதல்கள் ஒர வு கவற்றிய ித்தாலும் முஸ்லீம்கள் 
மீதான தாக்குதல்கள் படுகதால்விலய அ ித்தது மட்டுமல்லாது 

புலிகலை ைர்வகதைப் பயங்கரவோதிகள் என்ற புனிதமான 
இடத்துக்கு ககாண்டு கசன்றது என்பகத உண்லம.  
 

இதற்குக் காரணம் முஸ்லீம்கள் அரசியல் ரீதியான கபாராட்ங்கல  
தங்களுக்குள் முன்கனடுத்து தங்கள் நிலலலய உலக அரங்கிக்கு 
அலமதியாய் ககாண்டு கசன்றதாகும். 
 

இவற்லறகயல்லாம் புலிக ின் ஊதுகுழல்க ால் மறுக்க முடியுமா?  

 

அல்லது சர்வகதசத்திடம் பதியப் பட்டுள்  இச் சம்பவங்கல  
அழிக்கத்தான் முடியுமா? 

 

சீமான் அண்ணா? இலவகள் புலிக ின் தலலவரான உங்க ின் 
அண்ணனால் கசய்யப்படவில்லல என்றால்!! ரணில்-பிரபாகரன் 
சமாதான ஒப்பந்ததின் கபாது நடந்த பத்திரிலகயா ர் மகாநாட்டில் 
உங்கள் அண்ணன் பிரபோகரன் ஏன் முஸ்லீம்கைிடம் பகிரங்க 
மண்ணிப்புக் ககோரினோர்?…….. 

 

சீமான் மற்றும் புலிகளுக்கு வக்காலத்து வாங்கும் சககாதரர்கக …! 

இனச் சுத்திகரிப்பு என் கபாருள்படும் கசால்லல நீங்கள் புலிகளுக்கு 
ஆதரவாக பிரகயாகிக்க உங்களுக்ககா அல்லது புலிகளுக்ககா 

தகுதியிருக்கிறதா?  
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இதுலர காலமும் புலிகள் தங்களுடன் வாழ்ந்த மக்கள் மீது கசய்த 
இனச் சுத்திகரிப்பு நடவடிக்லககள் யாருக்கும் கதரியாதா? 

ஆககவ! புலிகளுக்கு ஆதரவாக் ககாசம் கபாடாமல் யுத்ததிற்குள் 
சிக்குண்டு தவிக்கும் எம் மக்களுக்காக் ககாசம் கபாடுங்கள் 
நாங்களும் உங்களுடன் இருப்கபாம்! 
 

புலி ஆதரவுக் ககாசங்கல  யாரும் கணக்ககடுக்கப் கபாவதில்லல! 
சீக்கியர்க ின் கபாற்ககாயில் மீதான இந்திய இரானுவத்தின் 
தாக்குதலல சீக்கியர்கள் எவ்வாறு மன்னிக்க வில்லலகயா .! 
 

ஈழத்தில் இந்தியப் பலடயினரின் தாக்குதலல நீங்கள் எவ்வாறு 
மன்னிக்க வில்லலகயா…! 

 

இந்தியா! பிரதமர் ராெிவ் காந்தி மீதான புலிக ின் தாக்குதலல 
எவ்வாறு மன்னிக்கவில்லலகயா..! 
 

அகத கபோன்கற……..! உலக வோழ் முஸ்லீம்களும் புலிகள் 
இலங்லக வோழ் முஸ்லீம்கள் மீது கமற்ககோண்ட இனச் 
சுத்திகரிப்பு தோக்குதல்கலை மன்னிக்க மோட்டோர்கள்…. என்பதுடன்  

 

புலிகலை எந்தக் கோலத்திலும் இலங்லக வோழ் முஸ்லீம்கள் 
தங்கைது ஒரு பிரதிநிதியோக்க் கூட ஏற்றுக் ககோள்ை மோட்டோர்கள் 
என்பது உலகத்திற்கு கதரியும். 
 

மரத்லத கவட்டி வழீ்த்திவிட்டுக் ககாடரியும் கயிறும் விறகு 
கவட்டிக்குப்பக்கத்தில் மனம்விட்டுப் கபசிக் ககாண்டிருந்தன. 
காட்டுக்குள் நுலழந்த ஒரு மரங்ககாத்தி மாறி மாறி நான்கு 
மரங்கல த் தன் அலகால் ககாத்திவிட்டுப் பறந்து கபானது. 
 

இந்த மரங்ககாத்திலயப் பார்த்தாயா? நான்கு மரங்கல  மாறி மாறித் 
தன் அலகால் கவட்டியது – ஒரு மரத்லதயாவது அதனால் 
உருப்படியாக வழீ்த்த முடிந்ததா?” என்று கயிற்லறப் பார்த்துக் 
ககட்டது ககாடரி. 
 

‘மரங்ககாத்தியால் அது முடியாது” என்றது கயிறு. 
 

‘ஏன் அப்படிச் கசால்கிறாய்?” 
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கயிறு கசான்னது:- 

‘நாலு மரத்லதயும் கவட்டுகிறவன் ஒரு மரத்லதயும் 
விழுத்துவதில்லல” 

SOURCE: kizhakkan 

வானத்தில் புல் முல த்தால் மாட்டுக்கும் சிறகு முல க்கும்  

 
 

புலிகைின் தமிழ்முஸ்லிம் இனஒழிப்பின் ஈரநிலனவுகள். 
பகுதி 3.  

>> Wednesday, January 18, 2012 

இலங்லகயில் முஸ்லிம்களுக்கு நடந்திருப்பது என்ன? நடப்பது 

என்ன? என்பது பற்றி கத ிவாக இந்திய மக்களுக்கு கூற 
கவண்டியுள் து. உண்லம அறியாத மக்கள் ககாடூரப் புலிகளுக்கு 

ஆதரவுக் ககாடி தூக்குகின்றனர்  

 

பாைிச கவறியர்க ினால் இலங்லக முஸ்லிம்க  
பாதிக்கப்பட்டவர்க ாக இருக்கிற இடகம கதரியாத நிலலயில் 

இருக்கும் கபாது இந்தியா வாழ் தமிழர்க ில் பலர் இந்தப்பிரச்சிலன 
பற்றி கத ிவான அறிவின்றி இந்த ககாடும் புலிகல  ஆதரிப்பலத 

நாம் காணும் கபாது மனம் கவதலனயலடகிறது.  
 

இவர்கள் தமிழனின் உரிலமக்காக கபாராடுகின்றார்கள் என்று கவ ி 
உலகம் நிலனக்கிறது. ஆனால் புலிகள் இயக்கத்தினர் தமிழர்களுக்கக 

எதிரானவர்கள் என்பதற்கு பல ஆதாரங்கள் உள் ன. 
 

ஈழத்தில் புலிக ால் வலதக்கப்பட்ட, இன அழிப்பு கசய்யப்பட்ட  
இஸ்லாமியர்கள் குறித்தப் கபச மறுப்பவனும் கபசுவலதத் 

தலடகசய்பவனும் தான் விரும்பிய குரலில் இஸ்லாமியர்கல ப் 
கபச நிர்ப்பந்திப்பவனும் இஸ்லாமியர்க ின் கதாழனா அல்லது மூத்த  

நகரந்திர கமாடியா எனத் கதாழர்கள் சிந்திக்க கவண்டும். 
 

இனச் சுத்திகரிப்பின் ஈரநிலனவுகள். 
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http://kizhakkanadam.wordpress.com/2009/05/03/%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B2/
http://vanjoor-vanjoor.blogspot.com/2012/01/3.html
http://vanjoor-vanjoor.blogspot.com/2012/01/3.html


 

 

 

 

 

 

இலங்லக;மீலோது ஊர்வலத்தில் தற்ககோலலத்தோக்குதல்  

 

இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்க ின் ரத்தம் இந்துத்துவாக்களுக்கு 
எப்படி விருப்பமானகதா, அதுகபால் இலங்லகயில் 
இஸ்லாமியர்க ின் ரத்தம் காகிதப்புலிகளுக்கு மிக விருப்பமானது. 
புலிக ின் ஈழ’தாகத்திற்கு’ இஸ்லாமியர்க ின் ரத்தகம தாகத்லத 
தணிக்கும் இ நீராக இருந்தது என்பலத ‘காலச்சுவடு’க ாக, 

காத்தான்குடிகளும், மூதூர்களும் இன்றும் சான்றுபகர்ந்துவருகிறது.  
 

அக்குரசககாட்டப்பிட்டிய எனும் பகுதியில், மீலாதுவிழா ஊர்வலம் 
நடத்தப்பட்டுள் து.  
 

இந்த ஊர்வலத்தில் இரு முஸ்லீம் அலமச்சர்கள் உட்பட ஆறு 
அலமச்சர்களும், புத்த, கிறிஸ்தவ பிரமுகர்களும், ஏரா மான 
முஸ்லிம்களும் ஊர்வலமாக கசன்றுள் னர். கமாட்டார் லசக்கி ில் 
வந்த ஒருவன் திடீகரன கூட்டத்திற்குள் புகுந்து, தன் உடலில் 
கட்டியிருந்த குண்லட கவடிக்கச்கசய்ததில் 15.கபர் 

பலியாகியுள் னர்.சாவு எண்ணிக்லக அதிகமாகலாம் என்றும் 
கூறப்படுகிறது.  
 

இந்த தாக்குதலல புலிகள்தான் நடத்தினர் என்று இலங்லக அரசு 
குற்றம் சாட்டுகிறது. இலங்லக அரசின் இந்த கூற்று ஓர வுக்கு 
சரியானதாகப்படுகிறது.  
 

ஏகனனில் இந்த ஊர்வலத்தில் கவறுமகன முஸ்லிம்கள் மட்டுகம 
பங்ககடுத்தனர் என்றால், அவர்கல  அரகச தாக்கிவிட்டு புலிகள்மீது 
பழிகபாடுகின்றனர் என்று புலி ஆதரவா ர்கள் புலம்புவதற்கு 
வழியுண்டு 

.  

ஆனால் இந்த ஊர்வலத்தில், முஸ்லிமல்லாத அலமச்சர்கள், புத்த 
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பிக்குகள் கலந்து ககாண்டுள்  நிலலயில், அரசு இந்த தாக்குதலல 
நடத்துவதற்கு வாய்ப்கப இல்லல.  
 

எனகவ, இது புலிக ின் தாக்குதல் என்று இலங்லக அரசு கூறுவகத 
சரியானதாகப்படுகிறது.  
 

புலிகளுக்கு எதிரான கபாரில் அப்பாவிகள் பலியாவலத 
மனிதாபமுள்  யாரும் ஆதரிக்கமுடியாது.  
 

முஸ்லிம்களும் இலத கண்டிக்கிகறாம் அகத கநரத்தில்,புலிகள் 
மீதான தாக்குதலல அரசியலாக்கும் தமிழக புலி ஆதரவா ர்கள், 

முழுக்க முழுக்க ஒரு மதம் சார்ந்த ஊர்வலத்தில் பங்ககடுத்த 
அப்பாவிகள் மீது தாக்குதல் நடத்திய ‘மாவரீர்கல ’ கண்டிப்பார்க ா? 

by ஆதம் ஆரிபின்  

மோர்ச்11, 2009, 11:24 மு.பகல் 

 

THANKS TO SOURCE: 

http://markaspost.wordpress.com/2009/03/11/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%

E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AF%80%E0%AE%B2%E0

%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AF%81-

%E0%AE%8A%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%B2%E0%AE%A4%

E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2/ 

 

 

 

 

மூதூர்: இனச் சுத்திகரிப்பின் ஈரநிலனவுகள் (04.08.2006) . 

 

மூதூர் முஸ்லிம்கள் மூதூலர விட்டு கவ ிகயறிவிட கவண்டும். 
கவ ிகயறத் தவறினால் இரத்த ஆறு ஓடும் என 29.05.2006 அன்று 
புலிகள் துண்டுப்பிரசுரம் மூலம் மக்கல  அச்சுறுத்தியிருந்தனர்.  
 

பின்னர் வழலமகபாலகவ அப்பிரசுரத்துக்கும் தமக்கும் எதுவித 
சம்பந்தமும் இல்லல என மறுத்தனர். 
 

அகதகநரம் புலிக ின் அச்சுறுத்தலுக்கு பணிந்து கவ ிகயற 
கவண்டாம், நாம் பூரண பாதுகாப்புத் தருகவாம் என 01.06.2006 அன்று 
மூதூர் இராணுவம் ஓர் துண்டுப் பிரசுரத்லத கவ ியிட்ட 
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கதாடல்லாமல் அதலன ஒலி கபருக்கி மூலமும் அறிவித்தது.  
 

தோம் கைய்யும் தவறுகலை உடன் மறுப்பதும் பின்பு அதலன 
ஏற்பதும் கடந்த 25 வருடங்கைோக புலிகள் கோட்டிவரும் ஒரு 
முரண் நடத்லதக் ககோலமோகும்.  
 

அதன் பிரகாரம் முஸ்லிம்கல  மூதூலர விட்டு கவ ிகயற்றும் 
கநாக்ககாடு 22.02.2002ம் திகதி (Ceasfire Agreement) CFA க்கு முற்றிலும் 
முரணாக புலிகள் அரச கட்டுப்பாட்டு பிரகதசமான மூதூருக்குள் 
கனரக ஆயுதங்களுடன் அத்துமீறிப் புகுந்து தாக்குதல் நடத்தினர்.  
 

முஸ்லிம்கல  தாக்கும் கநாக்ககமா, அவர்கல  கவ ிகயற்றும் 
கநாக்ககமா புலிக ிடம் இல்லலகயனின் அவர்கள் கநரடியாக 
இராணுவ முகாம்கல  தாக்கியிருக்க முடியும்.  
 

ஆனால் புலிகக ா மின்சாரத்லத துண்டித்து விட்டு நள் ிரவில் 
ஊருக்குள் புகுந்து குடியிருப்புப் பிரகத சங்களுக்குள் நின்று ககாண்டு 
மக்கல யும், அவர்க து கசாத்துக்கள், வாழிடங்கள் 
என்பனவற்லறயும் ககடயமாகப் பாவித்து இராணுவத்லத கநாக்கி 
கஷல் தாக்குதல் நடத்தினர்.  
 

புலிகள் திட்டமிட்டு எதிர்பார்த்தது கபாலகவ கஷல் வந்த திலசலய 
கநாக்கி இராணுவம் சராமாரியான கஷல் தாக்குதல்கல  
கமற்ககாண்டது. 
 

தாக்குதல்கள் ஆரம்பமானலதத் கதாடர்ந்து மக்கள் 
பாடசாலலக ிலும் சமயத் தலங்க ிலும் அகதிக ாகத் தஞ்சம் 
புகுந்தனர். கதாடர்ந்து மூன்று நாட்க ாக நடந்த கஷல் 
தாக்குதல்க ினால் கபாதுமக்களுக்கு பாரிய உயிர், உடலம 
இழப்புக்கள் ஏற்பட்டன. கதாடர்ந்கதர்ச்சியான கஷல் 
தாக்குதல்க ினால் குழந்லதகள், கர்ப்பிணிகள், வகயாதிபர், 

கநாயா ிகள் வலது குலறந்கதார் உட்பட தஞ்சமலடந்திருந்த மக்கள் 
பட்டினிச் சாவுக்கு இட்டுச் கசல்லப்பட்டனர்.  
 

கமலும் மரணமாகனாலர உடன் நல்லடக்கம் கசய்யகவா 
காயப்பட்கடாருக்கு மருத்துவம் அ ிக்க அவகாசகமா, மருந்கதா 
இல்லாமல் கபானலமயினால் பலர் மருந்தின்றி இரத்தப் 
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கபருக்கினால் பரிதாபகரமாக இறந்தனர். 
 

குறுகிய இடத்தில் நிரம்பி வழிந்த மக்கள் பிணங்களுடனும் 

காயமலடந்தவர்களுடனும் தஞ்சம் புகுந்தகவல  அவ்வலடக்கலத் 
தலங்களுக்கு அருகில் வந்த புலிகள் அங்கிருந்த மக்கல  மனிதக் 
ககடயங்க ாகப் பாவித்து கமலும் இராணுவத்லதத் தாக்கினர்.  
 

மூதூர் நத்வதுல் உலமா அறபிக் கல்லூரியினுள் கசர்ந்திருந்த 
மக்க ின் கநரிசல் காரணமாக கல்லூரிலயச் சூழவுள்  வடீுக ிலும் 
மக்கள் தங்கியிருந்தனர். அவ்கவல  மர்க்கஸ் ெங்ைனில் நின்ற 
புலிகள் இராணுவத்லத தாக்கியகபாது அங்ககான்றும் 
இங்ககான்றுமாக பல கஷல்கள் சமகாலத்தில் அறபுக் கல்லூரிலய 
சூழ வந்து விழுந்தன. இதனால் அங்கு தங்கியிருந்த சிவிலியன்கள் 
ஆங்காங்கு ககால்லப்பட்டனர். இதில் ஒரு வடீ்டினுள் தஞ்சம் புகுந்த 
15 கபர் பாதிக்கப்பட்டனர்.  
 

இலடவிடாத இருதரப்பு கஷல் பரிமாற்றங்கள் எம்லம ஊலரவிட்டு 
கவ ிகயறச் கசால்கிறதா? என்ற வினா மக்கள் மத்தியில் 
கதான்றியது. எனகவ முற்றாக அழிவலத விட ஊலர விட்டு 
கவறிகவறுவகத உசிதமானது என முடிகவடுத்த மக்கள் 04.08.2006 

காலலயில் ஊலர விட்டு கவ ிகயற நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர். மூன்று 
நாள் ககாலலப் பட்டினியுடன் அகப்பட்டலதக் லகயில் எடுத்துக் 
ககாண்டு புறப்பட்டனர்.  
 

கவைிகயற்றப்பட்ட மக்கள் A15 போலதயில் கைன்று 
ககோண்டிருக்லகயில் ஜபல் நகர் பிரகதைத்தில் லவத்து மக்கள் 
புலிகைோல் மறிக்கப்பட்டனர். கநகர கைல்லோமல் தமது 
பிரகதைமோன கிணோந்தி முலனப் பக்கமோக வந்து 
கவைிகயறுமோறு புலிகள் ககட்டனர். ஆனோல் புலிகைது 
பிரகதைத்துக்குச் கைல்ல மக்கள் மறுத்தனர். அகதகநரம் கநகர 
கைன்றோல் அப்போலதயில் தோம் கண்ணி கவடி புலதத்து 

லவத்திருப்பதோகவும் மீறிச் கைன்றோல் முழங்கி விடலோம் என 
அச்சுறுத்தி, முட்களும் கற்களும் நிலறந்த போலதயினூடோக 
அலழத்துச் கைன்றனர்.  
 

மூன்றோம் கட்லட மலலயின் கிழக்குப் புறமோக உள்ை கிணோந்தி 
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முலனப் பிரகதைத்தில் ககோதிக்கும் கவயிலில் மக்கள் 
அலனவலரயும் நிற்கலவத்து கனரக ஆயுதம் தரித்த புலிகள் 
சுற்றி வலைத்துக் ககோண்டனர். 
 

பின்பு ஆண் புலிகளும் கபண் புலிகளும் கபோதுமக்கலை 
ஆண்கள் கவறு கபண்கள் கவறோகப் பிரித்து நிறுத்தினர்.  
 

இதனிலடகய உயிர்கபோகும் அைவுக்கு ஏற்பட்ட தோகத்லத தரீ்க்க 
நீர் அருந்த விடவில்லல.  
 

மக்கள் ைிறு பள்ைங்கைில் கதங்கியிருந்த மிகவும் அைிங்கமோன 
அசுத்த நீலர குடிக்க நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்.  
 

மர நிழலில் ஒதுங்ககவோ குழந்லதகளுக்கு போல் ககோடுக்ககவோ 
அனுமதிக்கவில்லல. வரிலையில் நிற்கத் தவறியவர்களுக்கு 
கவல்லங் கம்பினோல் அடித்ததுடன் இனத்லத இழித்துலரத்தும் 
ஏைினர்.  
 

இந்நிலலயில் மூதூரில் உள்ை ஆண்களுள் சுமோர் 13 வயது 
கதோடக்கம் 40 வயது வலரயோனவர்கலை கவறுபிரித்து அவர்கள் 
அலனவலரயும் சுட்டுக் ககோலல கைய்து விடும் திட்டத்லத நலட 
முலறப்படுத்தத் கதோடங்கினர்.  
 

ஆண்களுக்குள் ஆயுதங்களுடன் புகுந்த புலிகள் தமக்குத் 
கதலவயோன இலைஞர்கலை துப்போக்கி முலனயில் 
கவறுபிரித்தனர். ஏலனய புலிகள் அவ் இலைஞர்கள் 

அணிந்திருந்த கமலோலடகைோல் லகலய பின்கன லவத்து 
பிலணத்துக் கட்டினர்.  
 

மலனவி, தோய், தந்லத பிள்லைகள், ைககோதரர்கள் ஊரவர், 

உறவினர்கள் போர்த்திருக்க அவர்கைது கண்முன்கன சுமோர் 60 

மீற்றர் தூரத்தில் லவத்து இலைஞர்கலை சுட்டுக் ககோல்லத் 
கதோடங்கினர்.  
 

அந்தகநரம் போர்த்து அவ்விடத்தில் பல கெல்கள் வந்து 
முழங்கின. இதனோல் பல கபோதுமக்களும் புலிகளும் 
அவ்விடத்திகலகய ககோல்லப்பட்டனர்.  
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ஏலனகயோர் ைிதறிகயோடினர். அவ்வோறு ஓடிகயோர் கிழக்கக 
இருக்கும் ைதுப்பு நிலத்திற்கூடோக ஓடியதில் கைற்றில் 
புலதயுண்டனர்.  
 

பின்னர். அவர்க து எலும்புக் கூடுகள் கசற்றிலிருந்து பிடுங்கி 
எடுக்கப்பட்டன. கமலும் அப்பிரகதசத்தில் ககால்லப்பட்டவர்க து 
உடல்கள் நல்லடக்கம் கசய்யப்படும் வாய்ப்லப இழந்தன.  
 

பின் கால்நலடயாகவும் வாகனங்க ிலும் மக்கள் அதிக ாக 
கந்த ாய்க்கும் நாட்டின் ஏலனய பிரகதசங்களுக்கும் கசன்றனர். 
அங்கு கசன்ற மக்கல  கந்த ாயில் தரிக்க விடாமல் 
கிண்ணியாவுக்கு கசல்லுமாறுககட்கப்பட்டனர். 
 

எனினும், மக்கள் கந்த ாயிகலகய தங்கினர். அகதிக ாக வந்த 
மக்களுக்கு முதல் மூன்று நாட்களுக்கு சலமத்த உணவு 
வழங்கப்படுதல் கவண்டும். ஆனால் அகதிகளுக்கு அரசாங்க அதிபர் 
சலமத்த உணவு வழங்க எந்த ஏற்பாடும் கசய்யாது அகதிக து 

உரிலமலய மீறினார். ஏற்கனகவ தமது கசாந்த இடங்க ில் வாழும் 
உரிலமலய புலிகள் பறித்திருக்க அரச அதிபகரா அகதிக து 
உரிலமலய மீறினார்.  
 

வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்க ில் இருந்து முஸ்லிம்கல  
இனச்சுத்திகரிப்பு கசய்வகதன்பது புலிக து நன்கு திட்டமிட்ட 

மலறமுக நிகழ்ச்சி நிரலாகும்.  
 

அதன் பிரகாரம் அவர்கள் மூதூருக்குள் அத்துமீறி நுலழந்து 
முஸ்லிம்கல  மனிதக் ககடயங்க ாக பாவித்து இராணுவத்லத 
கஷல்கள் மூலம் தாக்கி இராணுவத்தின் பதில் தாக்குதல் மூலம் 
முஸ்லிம்கல  அழிக்கும் தந்தி கராபாயத்லத கவற்றிகரமாக 

கமற்ககாண்டிருந்தனர்.  
 

முஸ்லிம்கள் இந்நாட்டின் பிரலெகள். கதான்று கதாட்டு 
இந்நாட்டுக்கு விசுவாசமாகவும் நாட்டின் ஒருலமப்பாடு, கபாரு ாதார 
விருத்தி என்பனவற்றிற்கு உறுதுலணயாகவும் வாழ்ந்து வருபவர்கள்.  
 

நாட்டுக்குள் பிரிவிலனலய விரும்பாத முஸ்லிம்கள் புலிக து 
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பிரிவிலனக் ககாரிக்லகக்கு இணங்க மறுத்தலமகய புலிகள் 
முஸ்லிம்கல  அழிப்பதற்கு பிரதான காரணம் ஆகும்.  
 

முஸ்லிம்க து இந்நிலலப்பாடுதான் நாடு இன்ற வும் பி வு 
பாடாமல் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கின்றது. 
ஆக பிரிவிலனலய விரும்பாத, கதசிய ஒருலமப்பாட்லட கநசிக்கும் 
முஸ்லிம்களுக்கு  

இருதரப்பு கஷல் தாக்குதலில் பின்வரும் இழப்புகள் ஏற்பட்டன. 
 

ககால்லப்பட்கடார் - 54 கபர் 

படுகாயப்படுத்தப்பட்கடார்- 196 கபர் 

காணாமல் கபாகனார் - 05 கபர் 

மனநிலல பாதிக்கப்பட்கடார்- 24 கபர் 

பகுதிய வில் அழிக்கப்பட்ட வடீுகள்- 1425 கபர் 

முழுலமயாக அழிக்கப்பட்ட வடீுகள்- 286  

 

மூதூர் மக்கள் கவைிகயற்றப்பட்டதன் பின்பு அவர்கைது 99% மோன 
வடீுகள் ககோள்லையடிக்கப்பட்டன என்பதும் இங்கு 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

கந்த ாய்க்கு அகதிக ாகப்கபான மக்கல  அரசும் அரச சார்பற்ற 
நிறுவனங்களும் தனியாரும் பராமரித்தனர். இப்பராமரிப்பு பணியில் 
அரலசவிட அரசசார்பற்ற நிறுவனங்க ினதும் கபாதுமக்க ினதும் 
பங்க ிப்கப பாரிய அ வினதாகும். மூதூர் முஸ்லிம்கள் புலிக ால் 
கவ ிகயற்றப்பட்டலத புலிகளுக்கு எதிராக பிரச்சாரப்படுத்துவதில் 
அரசு எடுத்துக்ககாண்ட ஆர்வத்தின் அ வுக்கு அகதிகல ப் 

பராமரிப்பதில் எடுக்கவில்லல என்பது ஒரு கசப்பான உண்லம. 
 

ஏறக்குலறய ஒரு மாதத்தின் பின்பு மூதூரில் இயல்பு வாழ்வுக்கான 
அலனத்து ஏற்பாடுகளும் கசய்யப்பட்டுள் தாக கூறி மூதூர் மக்கள் 
மூதூருக்கு திரும்புமாறு ககட்கப்பட்டனர். இச்சந்தர்ப்பத்தில் மூதூர் 
மக்கள் சார்பாக மூதூர் மஜ்லிஸ் அஷ் ஷூறா பின்வரும் 
கவண்டுககாள்கல  அரசாங்கத்திடம் முன்லவத்தது.  
 

- மூதூரின் எல்லலக ில் பலமான பாதுகாப்பு கபாட கவண்டும். 
- இராணுவமும் புலிகளும் கமாதிக்ககாள்ளும் இடமாக மூதூர் 
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இருக்காது என இரு தரப்பும் உறுதிகூற கவண்டும். 
- மூதூரில் உள்  99% வடீுகள் ககாள்ல யிடப்பட்டுள்  படியால், 

மீ க் குடிகயற முன்பு குடும்பம் ஒன்றுக்கு தலா 25,000/- ரூபா வழங்க 
கவண்டும் . 
- விவசாயம், மீன்பிடி, வியாபாரம், காட்டுத்கதாழில் என்பன 
கவ ிகயற்றத்திற்கு முன்கப தலடப்பட்டிருந்தபடியால், கமற்படி 
கதாழில்கல  சுதந்திரமாக அச்சமற்று கமற்ககாள்ளும் வலர 
குலறந்தது 06 மாதங்களுக்கு நிவாரணம் தரகவண்டும். 
- மரணித்கதார் கபயரில் 100,000/- ரூபாவும் காயப்பட் கடாருக்கு 75,000/- 

ரூபா வழங்குவகதாடு, அழிந்த வடீுகல  விலரவில் புனரலமப்புச் 
கசய்து தரகவண்டும். 
- முஸ்லிம் மக்களும் தமிழ் மக்களும் சமகாலத்தில் மீ க் 
குடிகயற்றப்படல் கவண்டும். - Badhiyussaman 

 

THANKS TO SOURCE: 

http://www.srilankamuslimsworld.com/muthoor%20cleansing/moothoor.html 

 

புலிகள் இலழத்த ககோடுலமகலை யோழ்.மோநகர ைலபயில் 
கபைமுடியோத மிக ஆபத்தோன நிலல ? 

 

இலணப்பு -2 யாழ் இஷாக்: யாழ்.மாநகர சலபயின் 2011 ஆண்டுக்கான 
இறுதிக் கூட்டம் இன்று கவள் ிக்கிழலம காலல மாநகர முதல்வர் 
திருமதி கயாககஸ்வரி பற்குணராொ தலலலமயில் நலடகபற்றது. 
சலப ஆரம்பித்தவுடன் முதல்வரின் விகசட அனுமதி கபற்ற ஆளும் 
தரப்பு உறுப்பினர் விெயக்காந், ‘சிலறக ில் வாடுகவாரின் விலரவான 
விடுதலலயும் காணாமல் கபாகனார் கதாடர்பான விசாரலணயும்’ 

என்ற தலலப்பிலான பிகரரலண முன்லவத்து உலர நிகழ்த்தினார். 
 

இலத கதாடர்ந்து யாழ் மாநகர சலபயின் பிரதி கமயர் சட்டத்தரணி 
எம்.எம்.ரமீஸ் புலிக ினால் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு ஏற்படத் 
இழப்புகல  பற்றி கபசினார்  

 

அந்த உலரலயயும் இலடமறித்த புலிசார்பு உறுப்பினர்கள், இந்த 
உலர இனரீதியான பாகுபாட்டுடன் புலிகல  குற்றஞ்சாட்டுவதாக 
அலமந்துள் து என்று உலரலய இலடமறித்து குழப்பினர் , இந்தப் 
பிகரரலணலய எவரும் ஏற்றுக்ககாள் க் கூடாது என்றும் எதிர்க்கட்சி 
உறுப்பினர் மு.கறமிடியஸ் கூச்சலிட்டார். எதிர்கட்சி உறுப்பினர் 
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சங்லகயா, இது தமிழ் இனத்துக்கு கசய்யும் துகராகம் எனக் குற்றம் 

சாட்டினார் 

 

ஆளும் தரப்பு உறுப்பினர் நிஷாந்தன், ‘இது ெனநாயகப் பண்புகள் 
அற்ற ஈ.பி.டி.பி.யின் அறிக்லக மாதிரி இருக்கிறது’ எனக் கூறி இந்த 
பிகரரலணலய சலபயில் கி ித்து எறிந்தார். இந்தச் கசயற்பாட்லட 
அடுத்து சலப 30 நிமிடங்கள் குழப்பத்தில் மூழ்கியது அதன் கபாது 
மிகவும் கமாசமான வார்த்லதகள் பயன்படுத்தப் பட்டது . 
 

புலிகள் ககௌரமோனவர்கள் அவர்கலைக் குற்றம் கைோல்வதற்கு 
இங்கு நோம் யோலரயும் விடமோட்கடோம் என ைலபயில் எதிரணி 
உறுப்பினர் விந்தன் கதரிவித்தோர். விந்தன் முஸ்லிம் நோய்கலை 
யோழ்ப்போணத்திற்கு விட்டது தவறு. அரைின் எலும்புத் துண்டுக்கோக 
ைலபயில் ககௌரவமோன புலிகலைப் பற்றி கலதப்பதற்கு 
உங்களுக்கு யோரடோ இவ்வைவு துணிவு தந்தது? என்று 
கதரிவித்துள்ைோர். 
 

இதில் தலலயிட்ட மாநாகர முதல்வர் ெனநாயகப் பண்புககயாடு 
நடந்து ககாள்ளும் படி உறுப்பினர்கல க் ககட்டுக் ககாண்டார். 
இதலனத் கதாடர்ந்து ஆளும் கட்சி உறுப்பினர் நிஷாந்தன் ‘இந்த 
சலபயில் உண்லமயில் யார் முதல்வர்? கயாககஸ்வரியா, 

விெயக்காந்தா? என ககள்வி எழுப்பியவுடன் சலபயில் 
அமர்ந்திருந்நத விெயக்காந் ஆளும் உறுப்பினர் நிஷந்தலனத் தாக்கத் 
கதாடங்கியதுடன் ஆளும் தரப்பிற்கிலடயில் கமாதல் கவடித்தது. 
 

புலிகள் முஸ்லிம் ைமூகதிற்கும் தமிழ் ைமூகதிற்கும் 
இலழத்துள்ை ககோடுலமகள் பற்றி தமிழர்ககைோ , முஸ்லிம்ககைோ 
கபைினோல் அதலன இனவோதம் என்று முத்திலர குத்தி புலி 
கதோடர்போக கபைியவர்கலை இனவோதிகைோக கோட்டும் கையல் 

அரங்ககறியுள்ைது.  
 

புலிகள் கமற்ககோண்ட அநியோயங்கலை சுட்டிக்கோட்டி அவர்கைின் 
பயங்கரவோதம் பற்றி கபை முடியோத ைலபயில் விடுதலல புலி 
பயங்கரவோதிகலை ”ககௌரவமோன மனிதர்கள்” என்று கூறுவலத 
எவரோலும் தடுக்க முடியவில்லல என்பது மிக கதைிவோன 
ஆபத்லத உணர்த்துகின்றது ,  
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புலிகல  ககௌரவமான மனிதர்க ாக சித்தரிக்கும் நடவடிக்லககள் 
தலட கசய்யப்பட்ட மாநகர சலப நடவடிக்லக எடுக்குமா ? 

 

யோழ் மோநகர ைலப என ஜனநோயக ைலபயில் புலிப் 
பயங்கரவோதிகலை ”ககௌரவமோன மனிதர்கள்” என்று கூற ைலப 
அனுமதிக்கிறது  

 

ஆனோல் அந்த ஜனநோயக ைலபயில் எவரும் புலிகள் இலழந்த 
மனித குலத்திற்கு எதிரோன ககோடுலமகலை கபைமுடியவில்லல 
என்றோல் அது மீண்டும் பயங்கரவோதம் ஜனநோயகத்தின் குரல் 
வலலலய நசுக்க கதோடங்கியுள்ைது என்பதுதோன் கபோருள். 
 

THANKS TO SOURCE: 

http://lankamuslim.org/2011/12/30/%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0

%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-

%e0%ae%87%e0%ae%b4%e0%af%88%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4-

%e0%ae%95%e0%af%8a%e0%ae%9f%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%88%e0%ae%95%

e0%ae%b3/ 

 

புலிகைின் ககோலலக்கைம் ..... 
 

இந்த பதிவின் கநாக்கம் இலங்லக அரசாங்கத்திற்கு ொல்ரா 
அடிப்பதர்காககவா இல்லல அவர்க ிடம் காசுவாங்கி அவர்களுக்கு 
ஒத்து ஊதுவதர்காககவா எழுதப்படவில்லல,இலங்லக வாழ் 
முஸ்லிம்களுக்கு புலிகள் கசய்த அநீதிகல  மலறபதர்காக 
எடுக்கப்பட்டுள்  முயற்சிகளுக்கு அடி ககாடுக்ககவ இந்தபதிவு. 
 

முக்கியமாக இந்திய தமிழர்களுக்கு தனது நிெ முகத்திலன 
மலறத்து வரீம் தீர அலமப்பு என தனக்கு தாகன தம்பட்டம் 
அடித்துக்ககாண்டு முதுகிற்கு பின்னால் தனது வரீ தீர கசயல்கல  
புரிந்த ஒரு தீவிர வாத அலமப்லப இலங்லக அரசின் கசயல்க ால் 
உத்தமர்க ாக ??? தியாகிக ாக வர்ணிப்பலத கபாறுத்துக்கு ககாள்  

முடியாத ஒரு சாதாரண இலங்லக பிரலெயாக இந்த பதிவிலன 
எழுதுகின்கறன். 
 

மும்லப தோக்குதல் பற்றி கதரிந்ததும் தவீிரவோதிகள் மீது 
இந்தியர்கைோகிய உங்களுக்கு எவ்வோறு ககோலலகவறி ககோவம் 
உண்டோகியது ? அகத கபோல் தோன் இலங்லக வோழ் 
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முஸ்லிம்களுக்கும் புலிகள் மீது உண்டோகிய ககோவம் 
இன்றுவலரயில் மோறோத வடுவோக எல்கலோர் கநஞ்ைங்கைிலும் 
உள்ைது . 
 

இதற்கு என்ன கோரணம்? என்று தோகன ககட்கின்றரீ்கள் 
மும்லபயில் தவீிரவோதிகள் நுலழந்து ஈவுயரக்கம்ற முலறயில் 
எவ்வோறு மக்கலை ககோன்று குவிதோர்ககைோ அலதவிட பலநூறு 
மடங்கு ககோடூரமோன முலறயில் இரவு கநர கதோழுலகயில் 
ஈடுபட்டு ககோண்டிருந்த அப்போவி கபோதுமக்கள் குழந்லதகள் 
உட்பட 147 கபலர முதுகிற்கு பின்னோல் இருந்து சுற்று ககோன்றது. 
இந்த விடயம் உங்கைில் எத்தலன கபருக்கு கதரியும்,????  

 

ஆம் 1990 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 04 ஆம் திகதி இலங்லக வாழ் 
முஸ்லிம்க ின் கநஞ்சங்க ில் அழியா துக்கத்திலன ஏற்படுத்திய 
இலங்லகயில் கிழக்கக அலமந்துள்  காத்தான்குடி நகரத்தில் தான் 
இந்த ககாடூரத்திலன வரீ தீர அலமப்பாக தன்லன காட்டிககாண்ட 
மனித பசிககாண்ட அலமப்பு அரங்ககற்றியது .இதற்கு முன்னதாக 
ஆகஸ்ட் 1" 1990ல் அக்கலரப்பற்றில் 14 முஸ்லிம்களும், 2 திகதி 
மதவாச்சி ,மட்டக்க ப்பு மற்றும் மெதீு புரம் ஆகிய ஊர்க ில் 15 

முஸ்லிம்களும் ககால்லப்பட்டனர். அலதத் கதாடர்ந்கத 
காத்தான்குடிப் படுககாலல நடந்தது. 
 

இரவு 8.20 மணிய வில் முஸ்லிம்க ின் கட்டாய கடலமகளுள் 
ஒன்றான இரவு கநர இஷாகதாழுலகயிலன (நான்கு பள் ிக ில் மீர் 
ெும்மா ,உலசனியா ,பவ்சீ ,மற்றும் மஸ்ெித் உல் நூற் ) 300 இற்கு 
அதிகமான் மக்கள் கமற்ககாண்டிருந்த சமயம் 30 கபர் ககாண்ட 
ஆய்தம் தரித்த புலிக ின் காலடயர்க ின் குழுவினால் 

கமற்ககாள் ப்பட்ட ஈவு இறக்க மற்ற துப்பாக்கி சூட்டின் மூலம் 25 

பிஞ்சி குழந்லதகள் உட்பட 147 அப்பாவி மக்கள் படுககாலல 
கசய்தனர் ,இதன் பின்னகர புலிகல  முஸ்லிம்கள் அடிகயாடு 
கவறுக்கலாயினர் . 
 

இப்படி பட்ட அலமப்பிலனகய நீங்கள் தியாகிகள் ,கபாரா ிகள் என்ற 
கபயர்க ில் அலழக்கின்றரீ்கள் . 
 

இந்த படுககாலலகல  அரங்ககற்ற ஒரு வாரத்திற்கு முன்னதாக 
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60000 முஸ்லிம்கள் வசித்த காத்தான்குடி மக்லகல  தமது கசாந்த 
இடங்கல  விட்டு ஓடி விடுமாறும் மறுத்தல் உயிலர இழக்க 
கநரிடும் என்றும் தியாகிக ின் அலமப்பினால் எச்சரிக்கப்பட்டனர் 
என்பதும் குறிப்பிட படகவண்டியதாகும். 
 

குறிப்பு :- நிச்சயமாக இந்த பதிவு தமிழருக்கு எதிரான பதிவல்ல 
புலிகளுக்கு எதிரான பதிகவ .......... 
 

மனித கநயம் பற்றி கபசும் புலி பினோமிகள் இதலன பற்றி என்ன 
கைோல்ல கபோகின்றரீ்கள்???? 

 

Thanks to source: http://qaruppan.blogspot.com/2011/08/blog-post.html 

 

புலிகைோல் மலறக்கப்பட்ட வரலோறும் முஸ்லிகைோல் 
மறக்கப்படகவண்டிய வரலோறும்” இழப்பு -2 

 

சமூகம் என்ற வலகயில் ஒரு முஸ்லிம் சமூகம் தனது 
ஈட்டல்கல யும் இழப்புகல யும் கணக்கில் லவத்துககாள்  
கவண்டும் என்பதால் இந்த இழப்லபயும் எமது இலணய த ம் 

பதிகவற்றி கணக்கில் லவத்துககாள்கிறது- www.lankamuslim.org  

 

“புலியில் கசர்ந்து தம்லம அழித்துக்ககாண்ட சில முஸ்லிம் 
இல ஞ்ர்கள் எதிர்கால முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் எச்சரிக்லகயாக 
இருக்கட்டும்“ - எஸ்.எம்.எம்.பெீர் 

-  

“பலக ஒருவன் முன்னம் வித்து ஆக முல க்கும்; முல த்தபின் 
இன்னா வித்து ஆகிவிடும்.” (வி ம்பி நாகனார்) 
 

எனது “புலிக ால் மலறக்கப்பட்ட வரலாறும் முஸ்லிக ால் 
மறக்கப்படகவண்டிய வரலாறும்” என்ற கட்டுலரயின் முதல் பகுதி 
முஸ்லிம் இல ஞ்ர்கள் புலியின் ககாள்லகக ால் கவரப்பட்கடா 
அல்லது சமூக ஆதிக்க சக்திக ாக மாறும் கபாது ஆயுதம் 

தாங்குவதால் அனுபவிக்கும் அதிகாரம் சமூக கமலாதிக்க 
நிலவுடலம சமூகத்தின் மீதான உள் ார்ந்த கவறுப்பு என்பனவும் 
அவர்கள் புலிக ில் இலணந்ததற்கான காரணங்க ாகவும் 
இருக்கலாம் கசன்ற கட்டுலரயில் நான் அக்கலரப்பற்று புலி 
உறுப்பினரின் (கப்டன் பாரூக்) இயக்க ஈடுபாடும் இறப்பும் குறித்து 
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புலிக ின் வரலாறு எழுதிய அதகான பணியில் ஈடுபட்ட புலி 
வரலாற்றா ரின் மூலப்பதிவிலிருந்கத மறுபதிப்பு கசய்கதன். 
இம்முலற காத்தான்குடி கான்ககயநூலட கசர்ந்த இன்னுகமாரு 
முஸ்லிம் புலி பற்றிய வரலாறு உங்க ின் வாசிப்புக்கு:- …. 

 

மதத்தால் கவறுபட்டாலும் கமாழியால் இலணந்து ககாண்டவன் 
வரீகவங்லக கபூர் முகம்மது அலியார் – முகம்மது சலீம், காங்ககயன் 
ஓலட ஆலரயம்பதி மட்டக்க ப்பு. 
 

வரீ உயிர்ப்பு: 1972. வரீச்சாவு: 1990.06.11. 

 

மதம் இனம் இலவகள்தான் எங்கல ப் பிரித்திருக்கின்றது. ஆனால் 
கமாழியால் இலணக்கப்பட்டவர் ாகின்கறாம்.  
 

அதனால் இலங்லகவாழ் இனங்களுக்கிலடயில் இஸ்லாமியத் 
தமிழர்கக  அவர்க ின் தாய்கமாழி அரபு கமாழியாக இருந்தாலும் 
கபச்சு கமாழியாக தமிலழகய ககாண்டவர்கள். 
 

இலங்லக சுதந்திரம் அலடயகவண்டும் எனக் குரல் 
எழுப்பியவர்க ில் தமிழர்கள் சிங்க வர்கள் முஸ்லிம்களும் 
அடங்குவர் இருந்தகபாதிலும் தமிழர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் 
இலங்லகச் சுதந்திரத்தினால் எந்தவிதமான பிரகயாசனமும் இல்லல. 
கமலும் கவள்ல யர்களுக்கு அடிலமப்பட்டுக் கிடந்த இனங்கள் 

சிங்க வர்களுக்கும் அடிலமயாக வாழகவண்டி ஏற்பட்டது. 
 

உலக நாடுக ில் வாழ்ந்த இலங்லகயர்கள் உரிலமக்காகவும் 
கமாழிக்காகவும் கபாராடினார்கள். கவன்றார்கள் இது வரலாறு 
கசால்லும் பாடங்கள் ஆனால் இலங்லகயில் குறிப்பாக தமிழழீத்தில் 
வாழ்ந்த இஸ்லாமியர் “விடுதலல உணர்கவாடு விடுதலலப் 

புலிக ில் இலணந்து கபாராடி மாண்டனர்” என்றால் அது 
ஆச்சரியப்பட கவண்டிய விடயம் என்றுதான் கசால்ல கவண்டும். 
 

தமிழ் இல ஞர்கள் சிங்க  இராணுவத்தால் மட்டுமல்ல இந்திய 
இராணுவத்தால் மட்டுமல்ல இனத்துகராகிக ாலும் பாதிக்கப்பட்ட 
சம்பவங்கள் நிலறய உண்டு. அகதகபான்றுதான் இந்தியப்பலடகள் 
கநசக்கரம் நீட்டி தமிழழீ மண்ணில் அராெகம் நடாத்திக் 
ககாண்டிருந்த கவல க ில் இந்தியச் சிப்பாய்க ினாலும் 
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இனத்துகராகிக ினாலும் முஸ்லிம்களும் பாதிக்கப்பட்டார்கள். 
 

அடி, உலத பட்டு எத்தலன காலம் எவன்தான் வாழுவான் ஆக 
மானகம கபரிகதனக் ககாண்டவன் அடிலமயாக வாழ 
விரும்பமாட்டான் அதற்கு இந்த முகம்மதி அலியார் முகம்மது சலீம் 
மட்டும் சல த்தவனாக இருக்கமாட்டான். 
 

தமிழழீ விடுதலலப் புலிகல  அழிக்க இந்தியப்பலடகளும் 
இனத்துகராகிகளும் கசயற்படுகின்றார்கள். ஒரு கலட்சம் இந்தியத் 
துருப்புகள் தமிழழீ மண்ணில் வந்து இறங்கிவிட்டது. வதீிக்கு வதீி 
கதருவுக்குத் கதருவாகவும் பலடயினர் வருகின்றார்கள். சந்கதகம் 
ககாண்டவர் யாராக இருந்தாலும் இந்தியச் சிப்பாயின் துப்பாக்கிக் 
குண்டுக்கு இலரயாவான். விடுதலலப் புலிவரீர்கள் அன்று 

மட்டக்க ப்பு அம்பாலற மண்ணிலிருந்து உயிர் தப்பிப் 
பிலழப்பகதன்பது மிக அரிதிலும் அரிது. 
 

அதனால் மட்டக்க ப்பு அம்பாலற மாவட்டங்க ில் வாழ்ந்த 
இஸ்லாமியத் தமிழர்கள் தமிழழீ விடுதலலப் புலி கபாரா ிகள் மீது 
இரக்கம் காட்டத் கதாடங்கினார்கள். பகல்கவல க ில் முஸ்லிம் 
வடீுக ில் தங்குவதும் இரவுகவல க ில் ஆயுதங்களுடன் தங்கள் 
கடலமக்குச் கசல்லப் புறப்படுவதும் புலிவரீர்க ின் கசயற்பாடாக 

இருந்தலமயினால் இஸ்லாமியத் தமிழர் மனங்க ில் விடுதலலப் 
புலிகள் கபாராட்டம் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் விலதக்கப்படலானது. 
 

1988ம் ஆண்டு மட்டக்க ப்பு ஆலரயம்பதி தமிழர் வாழ்ந்த பகுதி, 
இலடயிலடகய முஸ்லிம் குடும்பங்களும் தமிழர்களுடன் ஒட்டி 
உறவாடி வாழத் கதாடங்கினார்கள். அந்த கவலலயில்தான் கமெர் 
வள்ளுவன் தமிழழீ விடுதலலப் புலிக ின் கபாராட்டம், வ ர்ச்சி 
மக்க ின் பங்க ிப்பு இருந்தும் இஸ்லாமிய இல ஞர்க ின் 
பங்க ிப்பு சம்மந்தமான கருத்துகல  இஸ்லாமிய இல ஞர்க ின் 
மனங்க ில் விலதத்தார். 
 

மட்டக்க ப்பு ஆலரயம்பதி மறக்கமுடியாத கிராமம், தமிழர்களும் 
முஸ்லிம்களும் பிட்டும் கதங்காய்த் துருவலும்கபால் 
வாழ்கின்றார்கள். லகத் கதாழிலுக்கக முதன்லமயான இடம். 
கல்வியிலும் சலழத்தவர்கள் அல்லர், கவள் ிக்கிழலமக ில் மதிய 
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கவல த் கதாழுலக முடிந்ததும் அந்தக் காத்தான்குடி ஆலரயம்பதிப் 
பிரதான பாலதயில் தமிழ் முஸ்லிம் இல ஞர் யுவதிகக ாடு 
கபரிகயார்கள் சிறிகயார்களும் நின்று கூடிக் கலதத்துப் கபசி அன்லப 
பரிமாறிக் ககாள்வார்கள்.  
 

இலடயிலடகய மனக் கசப்புக்கள் வந்து இரு 
இனங்களுக்கிலடயிலான கலவரங்க ாக. மாறிவிடுவதும் உண்டு. 
சூறாவழியடித்து ஓய்ந்ததுகபால் மீண்டும் அன்லபப் பரிமாறுதல் 
கதாடரும். 
 

இப்படியான பாசப் பிலணப்புக ின் வலலயில் பின்னப்பட்டுக் 
கிடக்கும் கவல யில்தான். கமெர் வள்ளுவனின் கருத்தில் 
இலணந்து விடுதலலப்புலிக ின், அவர்களுக்கான 
கசயற்திட்டங்க ில் இந்த முகம்மது சலீம் கசயற்பட்டுக் 

ககாண்டிருந்தான். 
 

எப்படியான கவலலகள் இருந்தாலும் மதம் என்ற ஒன்லற 
உயிகரனக் ககாண்டிருப்பவன். இலறவணக்க கவல  வந்ததும் 
பள் ிவாசலல நாடத் தவறாதிருந்தான்.  
 

புலிக ின் கசயற்திட்டங்கல யும் மலறமுகமாகக் கசய்துவந்தான்.  
 

இரகசியங்கல க் லகயாழுதல் அக்கால கவல க ில் 
இந்தியப்பலடயினதும் இனத்துகராகிக ினதும் நடமாட்டங்கல  
கவவுப்பணிமூலம் ஊருக்குள் நின்று கண்காணித்து 
கசயற்படுத்துபவன். 
 

அதுமட்டுமின்றி இவனால் பல முஸ்லிம் இல ஞர்கள் விடுதலலப் 
புலிக ின் பாசலறயில் புகுந்து ககாள்வதற்கு வழிகாட்டியாக 
இருந்தவன்.  
 

இரவுகவல க ில் துப்பாக்கிலயத் கதா ில் சுமந்துககாண்டு 
இந்தியப்பலடகளுக்கு எதிராகப் கபாரிட்டவன். அன்று அலவ சிறுசிறு 
தாக்குதல்க ாக இருந்தாலும் அது கபரும் கவற்றிலய ஈட்டிக் 
ககாடுத்தகதன்கற கசால்லலாம். 
 

விடுதலலப் புலிகளுக்கும் சிறலீங்கா அரசுக்கும் இலடயில் 
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கபச்சுவார்த்லத ஆரம்பமானதும் இந்தியப்பலடகள் தமிழழீ 
மண்லணவிட்டு கவ ிகயறிய கவல க ில் புலிகள் அலமப்பில் 
இலனந்திருந்து பல முஸ்லிம் புலிவரீர்கள் தாங்க ாககவ ஓய்வு 
எடுத்திருந்தனர். ஆனால் இந்த சலீம் மட்டும் புலிகள் 
இயக்கத்லதவிட்கடா, புலி உறுப்பினர்கல விட்கடா விலகிச் 
கசல்லாதிருந்தது க மாடுவதற்காகவன்கறா. 
 

புலிகளுக்கும் அரசபலடகளுக்குமிலடயில் கபார் மூண்டது. தமிழழீ 
மண்ணில் குண்டு வசீ்சு விமானங்க ாலும் துப்பாக்கிச் 
சன்னங்க ினாலும் எறிகலண வசீ்சுக ினாலும் தாக்கித் தகர்த்தான் 
தமிழழீ மண் ரணக மாக மாறியது.  
 

மட்டக்க ப்பு களுவாஞ்சிக்குடி கபாலிஸ்நிலலயம் விடுதலலப் 
புலிக ால் தாக்கியழிக்கப்பட்டது. அடுத்துள்  விகசட அதிரடிப்பலட 
முகாம்மீது 10.06.1990 அன்று புலிவரீர்கள் மகனா மாஸ்ரரின் 
தலலலமயில் தாக்குதலலத் கதாடுக்கின்றார்கள்.  
 

சங்கரின் திட்டப்படி இந்த வரீகவங்லக கபூரும் தாக்குதலல 
கமற்ககாள்ளுகின்றான்.  
 

கசன்றல்ககம்ப் கபாலிஸ்நிலலயத்திலிருந்து சிங்க  
இராணுவத்தினர். வசீும் ஆட்லறி எறிகலணகள் பதுங்கிக்கிடந்து 
தாக்குதலலத் கதாடுக்கும் புலிகள் பக்கம் வழீ்ந்து கவடிக்கின்றது. 
கப்டன் சங்கரின் அணியில் நின்று இந்த கபூர் மிக கவகமாகச் 
கசயற்படுகின்றான். 
 

11.06.1990 அன்று களுவாஞ்சிகுடி விகசட அதிரடிப்லடமீது மிக 
கவகமான தாக்குதல்கள் புலிவரீர்க ினால் கதாடுக்கப்படுகின்றது. 
கநரத்திற்கு உணவு கிலடத்தாலும் உறக்கமின்றி எதிரிலய விரட்டத் 
தாக்குதலல கமற்ககாள்ளுகின்றனர். 
 

அ வான உடகலாடு பின்னால் வாரி விடப்பட்ட தலலமுடிக்கு 
அழலகக் ககாடுக்கும் அந்த வட்டமுகம் சிவந்த கமனி கூரிய விழி 
ககாண்ட கவங்லகயாக கபூர் தாக்கினான் தாக்கிக் ககாண்கட 
கசன்றான் முகாமினுள் இருந்த பலகவனுக்கு மிக அருகில் நின்று 

தாக்கினான். அது அவனுக்கு மிக இலகுவாக இருந்தது. 
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இருந்தகபாதிலும் அன்று அலனத்தும் மிக கவகமாக கசயற்பட்டு 
முன்கனறி இவன் தாக்குதலலத் கதாடுத்தான்.  
 

அந்தகவல  தம்பலவத்லதலயச் கசர்ந்த சகபசன், 

ககாக்கட்டிச்கசாலலலயச் கசர்ந்த நவயுகன, ககாத்தியாபுலலலயச் 
கசர்ந்த கீகறா, ககாயில் கபாரதீலவச் கசர்ந்த வசந்தராஜ், 

மகிழவட்டுவாலனச் கசர்ந்த விமலநாதன் ஆகிகயார்களுடன் இந்த 
கபூரும் வரீச்சாலவத் தழுவிக் ககாள்ளுகின்றான். 
 

(மீண்டும் கபாழிப்புலர அவசியமில்லல இலத்தீன் கமாழியில் Res ipsa 

loquitur என்று “அதுகவஅதற்கு கபசும்” (the thing speak for itself) என்று 

கசால்லுவத்கபால இதலனயும் உங்க ின் வாசிப்புக்கு விட்டு 
விடுவிடுகிகறன் . இனிகமலும் இன்கனாரு தமிழ் சிங்க  முஸ்லிம் 
இல ஞ்ர்கள் இனமுரன்பாட்டுக்காக அழிவலத நிறுத்துகவாம்) 
Monday, April 26, 2010 

 

Thanks to Source: 
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இலங்லக வடக்கு முஸ்லிம்கைின் பத்கதோன்பது ஆண்டுகோல 
அவல வோழ்க்லக எம்.ஏ.ஹபழீ் இலங்லக 

. 

இலங்லகயின் வட புலத்திலிருந்து 85000 க்கும் கமற்பட்ட 
முஸ்லிம்கள் - தமிழ் கபசும் முஸ்லிம்கள் - ஆயுத முலனயில் 
பலவந்தமாக  

24 மணி கநர அவகாசத்தில கவ ிகயற்றப்பட்டு 2009 அக்கடாபர் 
திங்களுடன் 19 ஆண்டுகள் பூர்த்தியலடகின்றன.  
 

ஒரு தாய் வயிற்று மக்க ாக தனித்துவமான பாரம்பரியங்களுடன் - 
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு கமற்பட்ட வரலாற்றுப் பாரம்பரியங்களுடன் 
- வாழ்ந்து வந்த முஸ்லிம்கள் ஒரு சில மணி கநரத்தில் 
மனிதாபிமானமற்ற முலறயில் எல்.டி.டி.ஈ. பயங்கரவாத 
இயக்கத்தினரால் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர். இந்த நிகழ்வு இலங்லக 

வரலாற்றில் குறிப்பாக தமிழ் மக்க து வரலாற்றில் கலழபடிந்த ஓர் 

அத்தியாயமாகும். 
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முஸ்லிம் கிருத்தவர் இந்து கடவுள் இல்லல எனும் நாத்திகர்கள் 
ஆகிகயார் எவராயினும் தமிழ் கபசினால் அவர்கள் தமிழர்கக  
என்பது தமிழ்நாட்டின் நிலல. தமிழ்கபாசும் முஸ்லிமல்லாதவர்கள் 
மட்டுகம தமிழர்கள் என்ற நிலலலயப் புலிப் பயங்கரவாதிகள் இந்து 
கிறிஸ்தவ உள் ங்க ில் விலதத்து விட்டனர். 
 

பரம்பலர பரம்பலரயாக மாற்றுமத தமிழ் மக்கக ாடு மிக 
கநருக்கமாக வாழ்ந்து வந்த முஸ்லிம்கள் தங்க து வடீுகள் 
வருமானம் ஈட்டித் தந்த வர்த்தக நிலலயங்கள் கதாழில் 
நிறுவனங்கள் கல்வி கற்ற கற்பித்த பாடசாலலகள் ஆன்மீகச் 
கசயற்படுகல  ஆற்றிய பள் ிவாசல்கள் அரபுப் கபாதனா படீங்கள் 
ஆகிய அலனத்லதயும் பறிககாடுத்து எதிரிக ாகத் 
துரத்தப்பட்டார்கள். 
 

தோயக மண்ணிலிருந்து நோம் எதற்கோக 
துரத்தப்படுகின்கறோகமன்பலதக் கூட அறிய முடியோதவர்கைோக 
ைகல கைோத்துக்கலையும் இழந்து அணிந்திருந்த அகத 
ஆலடயுடன் எங்கக கபோகின்கறோகமன்பலத கூட தரீ்மோனிக்க 
முடியோதவர்கைோக பச்ைிைம் குழந்லதகள் போலகர்கள் இைம் 
கபண்கள் விதலவகள் கநோயோைிகள் அங்கவனீர்கள் 
வகயோதிபர்கள் என 85000 க்கும் கமற்பட்ட முஸ்லிம் மக்கள் 
கூட்டங்கூட்டமோக ககடுவிதிக்கப்பட்டு கைோந்த மண்ணிலிருந்து 
கவைிகயற்றப்பட்டலம எந்தவித மோனுட தர்மங்கைோலும் 

நியோயப்படுத்த முடியோத மிருகத்தனமோன - அலத விடக் கீழோன 
ககோடுஞ்கையலோகும். 
 

பல தைோப்த கோலமோக இலங்லகயின் வடக்கு மோகோணப்பகுதியில் 
எல்.டி.டி.ஈ. எனும் தவீிரவோதிகைோல் முஸ்லிம்கள் கடுலமயோன 
இனச் சுத்திகரிப்புக்கு உள்ைோக்கப்பட்டனர் 

 

1990 அக்கடோபர் இறுதிப்பகுதியில் அலனத்து உலடலமகலையும் 
பறித்துக் ககோண்டு முஸ்லிம்கைற்ற குறுந்கதைியவோத கனவில் 
மிதந்த எல்.டி.டி.ஈ இனகவறியர்கள் உண்லமயோன மண்ணின் 
லமந்தர்கலை அடித்துத் துறத்தினர்.  
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இதனோல் வடமோகோண முஸ்லிம்கள் அனுபவித்த துயரங்கள் 
வோர்த்லதகைோல் வடிக்க முடியோதலவ. அனோலதகளும் 
ஊனமுற்கறோரும் விதலவகளும் ைிறுவர்களும் ஒற்லறயலற 

ஓலலக் குடில்கைில் 19 ஆண்டுகள் அவர்கள் அனுபவித்து வரும் 
அவஸ்லதயோன வோழ்க்லக கல் கநஞ்ைர்கலையும் 
கலரயச்கைய்யும். . 
 

1990 அக்கடாபர் 23ம் திகதியில் மன்னார் யாழ்ப்பாண வவுனியா 
கி ிகநாச்சி முல்லலத்தீவுப் பகுதிக ிலிருந்து கவ ிகயற்றப்பட்ட 
சுமார் 85000 முஸ்லிம்கக  இவ்விழிநிலலக்குள் ாக்கப்பட்டனர்.  
 

அவர்க ில் அதிகமானவர்கள் இன்றுவலர கபாதிய அடிப்பலட 
வசதிகள் (உணவு உலறயுள் உலட நீர் மின்சாரம்) ஏதுமற்ற 
ஓலலக்குடில்க ிலும் கூடாரங்க ிலும் கசால்கலான்னாத் 
துயரங்களுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.  
 

அண்லமக்காலமாக அகதி மக்க ிகலகய இருந்து கதர்வு 
கசய்யப்பட்டு பாராளுமன்றம் கசன்ற அலமச்சர் றிைாட் 
பாராட்டத்தக்க சில முயற்சிகல  கமற்ககாண்டு வருகிறார். 
 

1990 அக்கடாபர் 21ம் திகதியில் மன்னாரில் ஆரம்பித்து லவக்கப்பட்ட 
முஸ்லிம்கல ப் புலம்கபயர்ந்த கசயற்பாடு அகத மாதம்  

30ம் திகதி யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்த தமிழ் முஸ்லிம்கல ப் புலம் 
கபயர்த்ததுடன் முடித்து லவக்கப்பட்டது.  
 

இவ்வாறு கவ ிகயற்றப்பட்ட முஸ்லிம்கள் ஆங்காங்கக பல 
மாவட்டங்க ில் குடிகயறினர்.  
 

1990 நவம்பர் 2ம் திகதி வடமாகாணத்தில் முஸ்லிம்க ின் கதாலக 
பூஜ்யமாகும். ஆனால் புலிக ினால் பணத்துக்காகவும் கவறு 
அவர்க ின் இலாபங்களுக்காகவும் பிடித்து தடுப்புக்காவலில் 
லவக்கப்பட்டிருந்த 55 முஸ்லிம்கள் அங்கிருந்தனர்.  
அதில் 22 கபர் ஒன்றலர வருடத்தின் பின்னர் சிலர் 6 மாதத்தின் 
பின்னர் பல இலட்சம் ரூபா பணம் கப்பமாகக் கட்டப்பட்டு 
விடுவிக்கப்பட்டனர்.  
 

ஏலனய 33 கபரின் நிலலலமகள் பற்றிகயா அவர்கள் உயிருடன் 
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உள் ார்க ா? என்ற விபரங்கள் எதுவும் இன்று வலர 
கிலடக்கவில்லல. 
 

1990 அக்கடாபர் 18ம் திகதி சாவகர்கரரிப்பகுதியில் வசித்து வந்த 
50க்கும் கமற்பட்ட முஸ்லிம் குடும்பங்கள் கசாத்துக்கல  
லவத்துவிட்டு கவ ிகயறுமாறு பணிக்கப்பட்டனர். ஆயுதம் தாங்கிய 
புலிக ின் கவண்டுககாளுக்கு அஞ்சிய முஸ்லிம்கள் கசாத்துக்கல  
அப்படிகய விட்டுவிட்டு அணிந்திருந்த ஆலடயுடன் கவ ிகயறினர்.  
 

இவ்வாறு வடக்கின் எல்லாப்பகுதிக ிலும் உள்  பள் ிவாசல்க ில் 
ஒலிகபருக்கி அன்று முஸ்லிம்களுக்கு எதிராககவ எல்.டி.டி.ஈ 
பாசிசவாதிக ால் பயன்படுத்ப்பட்டது.  
 

இவ்வாறு தமது வடீுகள் கிராமங்கள் நகரங்கல  விட்டு 
கவ ிகயறிகயார் தமது கபறுமதிமிக்க கசாத்துக்கல யும் 
உலடலமகல யும் அந்தந்த இடங்க ிகலகய விட்டுச் கசல்லுமாறும் 
மீறுகவார் பகிரங்கமாக சந்தியில் லவத்து சுட்டுக் ககால்லப்படுவர் 

என்றும் ஆயுத முலனயில் மிரட்டப்பட்டனர். 
 

ஆரம்ப காலத்தில் அரசுப் பலடகளுக்கும் தமிழ் கபாராட்டக் 

குழுக்களுக்குமிலடயிலான கபாராட்டம் 1983ம் ஆண்டுதான் முதன் 
முதலாக ஆரம்பித்தது. அப்கபாது வடகிழக்கு முஸ்லிமிகள் இவ்விரு 
பகுதியினராலும் சிறித வான பாதிப்புக்கு உள் ானர்கள்.  
 

1985ம் ஆண்டு முதல் வடகிழக்கில் வாழ்ந்த முஸ்லிம்கள் பல 
வழிக ிலும் தாக்கப்பட்டனர். அழிலவ ஏற்படுத்திய அர்த்தமற்ற இந்த 
யுத்தத்தினால் பல ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் 
அழிவுக்குள் ாக்கப்பட்டனர்.  
 

வடக்கில் வாழ்ந்த முஸ்லிம்கள் தமிழ் ஆயுதக்கும்பல்க ினால் 
நசுக்கப்பட்டனர். காலத்துக்கு காலம் முஸ்லிம்கள் மீது 
கமற்ககாள் ப்பட்ட அடக்கு முலறகளும் தாக்குதல்களும் 
ககாலலகளும் ககாள்ல களும் பலாத்காரமும் சுதந்திரமின்லமயும் 

முஸ்லிம்கல  முற்றாக அழித்துவிட எடுத்த முதல் 
முயற்சியாககவ இருந்தது. இறுதியில் ஈழப்பகுதியிலிருந்து 
அடித்துத்துரத்தப்பட்டனர். 
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எல்.டி.டி.ஈ. பயங்கரவாத இயக்கத்தினரால் கமற்ககாள் ப்பட்ட 
இக்ககாடூரச் கசயற்பாடு குறித்து ஈழத் தமிழினம் இறுக்கமாக 
மவ்னம் சாதித்தது கீர்த்தி கபற்ற சில அறிவு ெவீிகள் (?) இந்நிகழ்வு 
முற்றிலும் சரியானகதன்று நியாயப்படுத்துவதில் ஈடுபட்டிருந்தனர். 
அகதகவல  இந்திய - முஸ்லிம்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் 
ெமாஅத் வடக்கு முஸ்லிம்களுக்காகக் புலிகல க் கண்டித்துக் குரல் 
ககாடுத்தலத வடக்கு முஸ்லிம்கள் நன்றிகயாடு நிலனவு 

கூறுகின்றனர். 
 

இன்று வடமாகாணத்தில் 100க்கும் அதிகமான பள் ிவாயில்கள் 
அதான் ஒலிபரப்பின்றி பாழ் அலடந்து கிடக்கின்றன. இவர்கள் 
வாழ்ந்த பிரகதசங்கள் கவறும் வனாந்தரமாகக்கிடக்கின்றன.  
 

சில வடீுக ில் புலி சார்பான தமிழ்மக்கள் குடிகயற்றப்பட்டுள் னர்.  
 

வடக்கில் கசல்வச் கசழிப்புடன் அதிகமான கசாத்துக்களுக்கு 
அதிபதியாக இருந்த முஸ்லிம்கள் இன்று அகதி முகாம் சூழலில் 
உண்ண உணவின்றி உடுத்த உலடயின்றி கபாரு ாதார 
அடிப்பலடயிலிருந்து பாதிக்கப்பட்டு தமது உலறவிடம் கல்வி 
கலாச்சாரம் சுகாதாரம் ஒழுக்கம் ஆகியன பாதிக்கப்பட்ட நிலலயில் 
வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கின்றர்கள். 
 

போஸிை கவறியர்கைினோல் இலங்லக முஸ்லிம்கை 
போதிக்கப்பட்டவர்கைோக இருக்கிற இடகம கதரியோத நிலலயில் 
இருக்கும் கபோது இந்தியோ வோழ் தமிழ்ப்கபசும் முஸ்லிம்கைில் 
பலர் இந்தப்பிரச்ைிலன பற்றி கதைிவோன அறிவின்றி இந்த 
ககோடும் புலிகலை ஆதரிப்பலத நோம் கோணும் கபோது மனம் 
கவதலனயலடகிறது.  
 

புலிகள் இயக்கத்தினர் ைமோதனத்திற்கோன வழிலய நிரோகரித்து 
ககோரில்லோ முலறயில் அரசுப் பலடகலையும் மிக முக்கியமோன 
இடங்கலையும் முஸ்லிம்கலையும் தோக்கி வந்தனர்.  
 

இவர்கள் தமிழனின் உரிலமக்கோக கபோரோடுகின்றோர்கள் என்று 
கவைி உலகம் நிலனக்கிறது. ஆனோல் புலிகள் இயக்கத்தினர் 
தமிழர்களுக்கக எதிரோனவர்கள் என்பதற்கு பல ஆதோரங்கள் 
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உள்ைன.  
 

பல சந்தர்ப்பங்க ில் எல்.டி.டி.ஈ லய சமாதானப் கபச்சுவார்த்லதக்கு 
அரசாங்கம் அலழத்த கபாது அவர்கள் மறுத்து கபச்சுவார்த்லதலய 
பிரகயாசனமற்றதாக மாற்றினார்கள். 
 

அத்கதோடு தூங்கிக் ககோண்டிருந்த கிழக்குமோகோண ஏறோவூரில் 
அப்போவிப் கபோதுமக்கள் ைிறுவர்கள் யுவதிகள் முதியவர்கள் 
கண்டதுண்டமோக ஈவிரக்கமின்றி கவட்டிக்ககோன்று 
குவிக்கப்பட்டனகர இவ்வைவு தோனோ?  

 

கோத்தோன்குடி பள்ைியில் கதோழுது ககோண்டிருந்த நூற்றுக்கும் 
அதிகமோன வோலிபர்கள் முதியவர்கள் ைிறுவர்கள் குண்டு 
வைீித்தோக்கப்பட்டனகர! பள்ைிகய இரத்த கவள்ைத்தில் குைித்தது. 
இவ்வோறு புலிப் பயங்கரவோத இனகவறியர்கள் கைய்த 

அடோவடித்தனத்லத இலகுவில் இலங்லக முஸ்லிம்கள் 
மறந்துவிடமோட்டோர்கள்.. 
 

இலங்லகயில் முஸ்லிம்களுக்கு நடப்பது என்ன? நடந்திருப்பது 
என்ன என்பது பற்றி கதைிவோக இந்திய மக்களுக்கு கூற 
கவண்டியுள்ைது.உண்லம அறியோத மக்கள் ககோடூரப் புலிகளுக்கு 
ஆதரவுக் ககோடி தூக்குகின்றனர். 
 

83ம் ஆண்டு அதாவது வரலாற்றில் கருப்பு ெுலல என்று 
குறிப்பிடப்பட்டுள்  அந்த நா ில் சிங்க வர்கள் தமிழர்க ின் 
உடலமகள் மீது அத்துமீறி யாழ் நூல்நிலலயத்லத தீயிட்டு சில 
ககாலல ககாள்ல கல  நடத்தி சில தமிழ்ப்கபண்கல  

கற்பழித்தார்கள்.  
 

இதன் காரணமாக ககாதித்கதழுந்த தமிழ் வாலிபர்கள் பல 
இயக்கங்க ாக கசயற்பட்டார்கள்.  
 

இவ்வியக்கங்கள் சிங்க வர்கல  கவ ியுலகிற்கு மிகலச்சர்கள் 
என்று காட்டினார்கள்.  
 

இவ்வாறு பல இயக்கஙகள் ஆரம்பத்தில் தமிழ் மக்க ின் 
உரிலமலய கவன்கறடுப்பதற்காக என்று ஆரம்பித்து காலம் கசல்லச் 
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கசல்ல இவ்வியக்கங்கள் தமிழர்களுக்கு எதிரானதாககவ 
கசயற்பட்டது.  
 

தமிழ் வாலிபவர்கல  ககான்றுகுவித்தது. ககாயில்க ில் இரவு 
கவல யில் புகுந்து ககாயில் கசாத்துக்கல  சூலரயாடியது. 
பணக்காரர்க ிடம் பலவந்தமாக அவர்க ின் கசாத்லதப் 
பறித்கதடுத்தது. 
 

இப்பயங்கரவாதிகள் சுதந்திரதாகம் ககாண்டவர்கள் என்றும் 
தமிழர்க ின் உரிலமக்காகப் கபாராடுகின்றவர்கள் என்றும் பலரும் 
நிலனத்தார்கள். 
 

சில முஸ்லிம் இல ஞர்களும் இவர்க ின் கபாராட்டத்தில் 
இலணந்து உயிர் நீத்தார்கள். இவ்வாறு தமிழர்களுடன் 
ஒற்றுலமயாக வாழ கவண்டுகமன்று நிலனத்த வடமாகாண 
முஸ்லிம்கல  விரட்டியடித்தது எந்தவலகயில் நியாயம்?  

 

கற்பழிப்பும் ககாலலயும் ககாள்ல யும் நிகழ்த்தியவர் சிங்க வன். 
உதவியும் ஒத்தாலசயும் புரிந்து ககாண்டிருந்த அப்பாவி 
நிராயுதபாணி முஸ்லிம்கல  தயவு தாட்சண்யமின்றி பிறந்த 
மண்லம விட்டு விரட்டி விட்டனர். இது புலிக ின் 

ககாலழத்தனத்லத நிரூபிக்கின்றது.  
 

முஸ்லிம் சமூகத்லத சட்டவிகராத ஆயுத வன்முலறக்குள் 
அடக்கிவிடலாம் என்று கனவு கண்ட எல்.டி.டி.ஈ. பயங்கரவாதம் 
இன்று நடுச் சந்தியில் நிர்வாணமாகி நிற்கிறது.  
 

வடமாகாணத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு இவர்கள் கசய்த அநியாய 
வரலாறு இன்று அவர்கள் மீது திரும்பியுள் து.வரலாறு என்றும் 
துகராகிகல  மன்னிப்பதில்லல. 
 

வடமாகாணத்தில் முஸ்லிம்கள் 10 நூற்றாண்டுகளுக்கு கமலாக 
வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்கள் மனிதாபிமானமற்ற முலறயில் 
கவ ிகயற்றப்படும் வலர இந்தப் பிரகதசங்க ில் வாழ்ந்த 
முஸ்லிம்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இலடயிலான உறவு மிகவும் 
அந்நிகயான்யமாககவ காணப்பட்டது.  
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இன்றும் கூட தமிழ் மக்கள் எமது விகரோதிகைல்லர். புலிப் 
பயங்கரவோதிகள்தோன் முஸ்லிம்களுக்கு அநீதி இலழத்து 
விட்டனர் என்று முஸ்லிம்கள் கூறுவலத எம்மோல் கைவிமடுக்க 
முடிகிறது. 
 

ஏன் இவ்வோறு எல்.டி.டி.ஈ போைிைவோதிகள் முஸ்லிம்கலை 
கவைிகயற்றினர் என்றோல் அவர்களுக்கு முஸ்லிம்கள் அநியோயம் 
கைய்தோர்கைோ? அல்லது கோட்டிக்ககோடுத்தோர்கைோ என்றோல் 
அதுவுமில்லல. அவர்களுடன் லகககோர்த்து நண்போர்கைோக 
அவர்களுக்கு உதவி கைய்துககோண்டு தமிழ் மக்களுடன் கைர்ந்து 
வோழ கவண்டுகமன்று கூறிக்ககோண்டிருந்தோர்கள். 
 

இந்த கவ ிகயற்றம் எந்த வலகயிலும் நியாயமற்றது.  
 

வடமாகாண அப்பாவி முஸ்லிம்க ின் கபறுமதிக்கத் தக்க 
கபாருள்களும் கசாத்துக்களும் அதற்கு கமலாக சிலரின் உயிர்களும் 
ஆயுத முலனயில் பறிக்கப்பட்டன. எந்த வலகயிலும் மனித 
சிந்தலன ஏற்றுக் ககாள் ாத அ வு குறிப்பிட்ட சில மணி கநரத்தில் 
கவ ிகயறும் படி கூறியது எமக்கு எவ்வ வு ஆத்திரத்லத 
ஏற்படுத்துகிறது.  
 

முஸ்லிம்கள் தம்முடன் எந்த ஒரு கபறுமதி மிக்க கபோருலையும் 
எடுத்து கைன்று விடக்கூடோது என்பதற்கோக முஸ்லிம் 
பிரகதைங்கைில் கவைிகயறும் வோயில்கைில் முஸ்லிம் 
கபண்களும் ஆண்களும் ைிறுவர் ைிறுமியர்களும் முதியவர்களும் 
ஆயுத முலனயில் கைோதலனயிடப்பட்டனர். 
 

இலங்லகயில் கபாதுவாக வடகிழக்கில் வாழ்கின்ற முஸ்லிம்க ின் 
சரியான நிலலகுறித்த தகவல்கள் இந்திய வாழ்தமிழ் கபசும் 
முஸ்லிம்களுக்கும் முஸ்லிம் அல்லாத தமிழ் கபசும் மக்களுக்கும் 
கதரிவிப்பது விடுதலலப்புலிகல  ஆதரித்தவர்களுக்கு இங்குள்  
உண்லம நிலலலயப் புலப்படுத்தலாம்.  
 

இந்தப் பாரிய இனச் சுத்திகரிப்பு புலம்கபயர்த்தலுடன் பல ககாடி 
ரூபாய் பணம் தங்க நலககள் அலசயத்தக்க அலசயாச் கசாத்துக்கள் 
கால்நலடகள் வியாபார நிறுவனங்கள் கதாழில் நிறுவனங்கள் 
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யாவுகம பகற்ககாள்ல யிடப்பட்டன.  
 

இவற்றில் எவற்லறயுகம புலம்கபயர்க்கப்பட்ட முஸ்லிம்க ினால் 
மீ ப் கபற்றுக்ககாள்  முடியாதுள் து. இந்த இழப்புக்கல  
கநாக்கும் கபாது: 
 

128 பள் ிவாசல்கள் கசதப்படுத்தப்பட்டுள் ன. 
 

189 அரபுப் கபாதனா படீங்கள் கசயலிழந்துள் ன. 
 

65 அரசாங்கப் பாடசாலலகள் புலிக ின் த ங்க ாக்கப்பட்டது. 
 

1400 க்கும் கமற்பட்ட வர்த்தக லகத்கதாழில் நிறுவனங்கள் 
மாக்கப்பட்டுள் ன.தலரமட்ட 

 

15000 க்கும் கமற்ப்பட்ட வடீுகள் ககாள்ல யிடப்பட்டுள் ன. 
 

ஆயிரத்திற்கும் கமற்பட்ட விவசாயக் காணிகள் சுடுகாடாகியுள் ன. 
 

பல ஆயிரக்கணக்கான கால்நலடகள் சூலரயாடப்பட்டுள் ன 
என்பலத அறிய முடிகிறது. 
 

இவற்லறப் கபராதலனப் பல்கலலக்கழக முது நிலல 
விரியுவுலரயா ரும் முஸ்லிம் சமூக ஆய்வா ருமான கலாநிதி 
எஸ்.கஹச். ஹஸ்புல்லாஹ் அவர்கள் ஆய்வு கமற்ககாண்டு புள் ி 
விபரத்தில் பின்வருமாறு தருகின்றார்கள். 
 

விபரமும் கதாலகயும் பின்வருமாறு: 
 

1. குடும்ப ரீதியான இழப்புகள் 5408 மில்லியன். 
 

2. நிறுவன ரீதியான இழப்புகள் 2107 மில்லியன் 

 

3. சமய ரீதியான நிறுவன இழப்புகள் 640 மில்லியன் 

 

4. விவசாயக்காணி ரீதியான இழப்புகள் 180 மில்லியன் 

 

கமாத்த இழப்புக்கள் 8335 மில்லியன் 
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வாகனங்கள்இ கால்நலடகள் தனியார் நிறுவனங்கள் கபான்ற 
பலவற்றின் இழப்புக்கல யும் உள் டக்கி கநாக்கும் கபாது  

10,000 மில்லியன் ரூபாய்கல யும் விட அதிகமாகும். 
 

இத்கதாடு கல்வி கலாசார பண்பாட்டு ரீதியில் இந்தச் சமுதாயம் 
பின்னடலவ சந்தித்துள் து கவதலனக்குரிய விடயமாகும்.  
 

புத்த  மாவட்டத்தில் அகதி முகாம்க ிலுள்   

05-19 வலரயிலான 14905 சிறார்க ில் 11924 கபர் பாடசாலல கசன்று 
கல்விலயத் கதாடர வசதியின்லமயாயுள் னர். 
 

உண்லமயில் வடக்கு முஸ்லிம்கள் கவ ிகயற்றப்படும் கபாது 
இருந்த நிலலயும் இப்கபாதுள்  நிலலயும் பாரிய கவறுபாடுலடயது. 
 

இவர்கள் கவ ிகயற்றப்படும் கபாது இலங்லக நாட்டில் ஒரு கதசிய 
இராணுவம் ஓர் அரசாங்கள் இருந்தும் கவ ிகயற்றத்லதத் தடுத்து 
நிறுத்தும் சர்வகதசிய கசல்வாக்கும் இராெ தந்திரமும் இருந்தும் 
அநாதரவான ஒரு சிறுபான்லம சமூகம் ஒட்டு கமாத்தமாக 
துலடத்கதறியப்பட்டகபாது குருட்டுக் கண் பார்லவயுடன் இருந்தது.  
 

இங்குள்  கட்சி அரசியல் சதுரங்கத்தில் கவல்லும் அலனவரும் 
இதில் ஒகர மாதிரியான கபாக்லககய லகக்ககாள்கின்றனர். 
 

மனித உரிலமக்காகவும் ககாடூர உயிர் ககால்லி வன 
விலங்குகளுக்காகவும் மாநாடு கூட்டி ெவீகாருண்யம் கபசக் கூடிய 
ஐ.நா.வும் அதன் அங்த்தவர்களும் சர்வகதச அலமப்புக ின் 
கூறுக ான ஐ.சி.ஆர்.சி யு.என்.எச்.சி.ஆர் கபான்ற அலமப்புகளும் 

கதாடர்ந்தும் அகதிகள் விடயத்தில் மவ்னம் சாதிக்கின்றன. 
 

இவற்லற கநாக்கும்கபாது இலங்லக வட மாகாண அகதி 
முஸ்லிம்க  பற்றிய கதசிய – சர்வ கதசிய கண்கணாக்கானது 
இதுவலர இம்மக்க ின் மீள்குடிகயற்றத்திற்கான சரியான 

நடவடிக்லகயாக இல்லல. இனியும் இருக்கப் கபாவதில்லல என்பது 
புலனாகிறது. 
 

எனகவ இச்சமுதாயத்தின் கடந்த பத்கதான்பது ஆண்டு கால 
'அவலமிக்க அகதி முகாம் வாழ்க்லக' அனுபவம் மிகவும் பார 
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தூரமான பாதிப்புக்கல த் தந்த கால கட்டமாக இருக்கின்றலமயால் 
அப்பாதிப்பின் தாத்பரியம் எதிர்கால இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு 

ஏற்படுத்த இருக்கின்ற பல்வலக இழப்புகல  மனசாட்சியின் முன் 
நிறுத்தி மிக நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து அறிந்து இவர்களுக்காகக் குரல் 
ககாடுக்க கவண்டியது ஒவ்கவாரு முஸ்லிமின் தார்மீகக் 
கடலமயாகும். 
 

1990 அக்கடாபர் மாதம் வட புலத்திலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்ட 
முஸ்லிம் மக்க ின் ஒகர ஒரு எதிர்பார்ப்பு; மீண்டும் தமது கசாந்தத் 
தாய் மண்ணில் அலமதியாக வாழ்வதாகும். 
 

வடபுலத்தில் வாழ்ந்த சிறுபான்லமயினமாகிய தமிழ் கபசும் 
முஸ்லிம்கல  அவர்களுலடய கசாந்த மண்ணிலிருந்து 
விரட்டியடித்த கபாது இறுக்கமாக கமௌனஞ் சாதித்த ஈழத் 
தமிழினமும் இந்து அலமப்புகளும் ஏலனயவர்களும் இது குறித்துச் 

சிந்திக்க கவண்டும்.  
 

இலங்லக அரசாங்கம் இந்த வரலாற்றுக் கலறலயத் துலடப்பதற்கும் 
வடக்கு முஸ்லிம்கல  மீ குடிகயற்றுவதற்கும் இனிகயனும் 
முயற்சிக்க கவண்டும். 
 

அத்கதாடு கதசிய சர்வ கதசிய சமூகம் குறிப்பாக பலவந்த 
கவ ிகயற்றத்லதயும் அதனால் ஏற்பட்ட கல்வி கலாச்சார 
கபாரு ாதார ஒழுக்கப் பண்பாட்டுப் பின்னலடவுகல யும் 
இழப்புகல யும் நிச்சியம் மீண்டும் கபற்றுக் ககாடுக்க ஒன்றாக குரல் 
ககாடுக்ககவண்டும் என்ற தார்மீகக் கடலமலய வடக்கு 
முஸ்லிம்க  ஆவகலாடு எதிர்பார்க்கின்றனர். இலங்லக தாயகத்தில் 
மீண்டும் குடியமர்த்த அழுத்தம் ககாடுக்ககவண்டும் என இம்மக்கள் 
கவண்டுகின்றனர். 
 

தற்கபாது எல்.டி.டி.ஈ. பயங்கரவாதம் முடிவுக்குக் 
ககாண்டுவரப்பட்டுவிட்ட நிலலயிலும் அவர்க ின் மீள்குடிகயற்றக் 
கனவு இதுவலர கனவாககவ கதாடர்கிறது.  
 

அண்லமயில் இலங்லகக்கு விெயம் கமற்ககாண்ட தமிழக 
எம்.பி.க்கள் குழு வன்னிக்குச் கசன்று இந்து கிறிஸ்தவ அகதி 
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முகாம்கல ப் பார்லவயிட்டது.  
 

எனினும் வடமாகாண முஸ்லிம் அகதிகள் வசிக்கும் புத்த ப் 
பிரகதச முகாம்களுக்கு வருலகதரவில்லல. அவர்க து 
அறிக்லகயிலும் இவர்கள் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லல. இது 
இவர்க ின் பக்கச் சார்பு நிலலலயப் புலப்படுத்துகிறது. 
 

இன்றும் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இலங்லகத் தமிழனுக்காக 
முஸ்லிம்கள் மற்றும் பலர் உதவி கசய்கின்றனர்.இவ்வாறுதான் 
வடக்கில் முஸ்லிம்கள் வாழும் கபாதும் ககாடிக்கணக்கில் உதவி 
கசய்து வந்தனர். ஆனால் இறுதி வில வு! கசாந்த மண்ணில் 
வாழும் உரிலம பறிக்கப்பட்டதுதான் மீதி. 
 

முஸ்லிம்கள் எவ்வ வு உதவி கசய்தாலும் பயங்கரவாதிகள் நன்றி 
ககட்டவர்கள் என்பலத அழிக்கப்படும் வலர புலிகள் 
நிரூபித்துக்ககாண்கட இருந்தனர். 
 

THANKS TO SOURCE: http://rasminmisc.blogspot.com/2010/04/blog-post_26.html 

 

புலிகைோல் மலறக்கப்பட்ட வரலோறும் முஸ்லிகைோல் 
மறக்கப்படகவண்டிய வரலோறும் . எஸ்.எம்.எம்.பெீர். 
 

“கநஞ்சில் உரமுமின்றி கநர்லமத் திறமு மின்றி, வஞ்சலன 
கசய்வாரடி! – கி ிகய! வாய்ச் கசால்லில் வரீரடி.” (சுப்ரமணிய 
பாரதியார்) 
 

அண்லமயில் நான் பிரான்சில் இருந்து இயங்கும் பிரபல வாகனாலி 
ஒன்றில் அரசியல் கலந்துலரயாடலில் பங்குககாண்டகபாது, 

என்னிடம் விடுக்கப்பட்ட ககள்வி ஐகராப்பாவில் புலிக ினால் 
முடுக்கிவிடப்பட்டிருக்கும் முஸ்லிம் விகராத விசமப்பிரசாரம் 
பற்றியது.  
 

கிழக்கிகல இருந்து ஐகராப்பாவிகல குடிகயறி புலிகளுக்காக பரப்புலர 
கசய்யும் ஒரு புலியின் ஒலி( ி)பரப்பா ர் ஒருவர் தமது 
கதாலலக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கிழக்கிகல மீண்டும் கபாரு ாதார 
சமூக கசயற்பாடு ெனநாயக அரசியல் நடவடிக்லககள் 

காரணமாகவும் திடமாகவும் தீர்க்கமாகவும் கட்டி எழுப்பப்படும் இன 
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கசௌென்யத்லத, சீர் குலலக்க, தமிழ் மக்கல  முஸ்லிம் மக்க ின் 
மீது பலகலம ககாள் ச்கசய்ய பகீரத் பிரயத்தனம் கசய்வதாகவும்,  

 

அவர் ஒரு நிகழ்கவான்றில் முஸ்லிம்க ின் மீது புலிகள் நடத்திய 

இனப்படுககாலலக்கும் இனச்சுத்திகரிப்ப்பிற்கும் காரணம் 
கண்டுபிடித்து நியாயம் கற்பிக்க முலனவதாக நான் அந்நபர் பற்றி 
முன்னகர அறிந்திருந்கதன், 

 

எனகவ அத்தலகய விசமப்பிரச்சாரங்கல  குறித்து ககள்வி 
எழுப்பிய நண்பரிடம் புலிக ின் முஸ்லிம் உறுப்பினர்கள் குறித்து, 

புலிக ின் வரலாறு எழுதிய புலி உறுப்பினரின் பதிவு ஒன்றிலன 
விலரவில் கவ ியிடுகவன் என்று குறிப்பிடிருந்கதன்; அவ்வண்ணம் 
இங்கு புலிக ின் வரலாற்று ஏட்டில் ஒரு பக்கத்திலன சான்றாக 
லவக்க விரும்புகிகறன்.  
 

இதன் மூலம் புலிக ின் வலலயில் விழுந்து மாண்டு கபான ஒரு 
முஸ்லிம் புலியின் சரிலத மட்டுமல்ல இது; முஸ்லிம்கள் அன்று 
புலிகளுக்கு வழங்கிய உதவிலயயும் ஒத்தாலசலயயும் புலிகள் 
எவ்வாறு பயன்படுத்திக் ககாண்டனர் என்பதுடன் பின்னர் முஸ்லிம் 
விகராதககாள்லகலய லகக்ககாண்டு மிகலச்சதனமாக 
முஸ்லிம்கல  எவ்வாறு நடத்தினர் என்ற கக விக்கு இன்லறய 
பின்னணியில் பரிசீலிப்பதறகும் , பதில் கசால்வதற்கும் உதவும்; இது 
குறித்து கிழக்கு வாழ் தமிழ் முஸ்லிம் சமூகங்கள் விழிப்பாக இருக்க 
கவண்டும் என்பகத இதலன பிரசுரிப்பதன் கநாக்கமுமாகும். 
 

அண்லமயில் இலங்லகயில் முன்னாள் எம் பியும், பிரபல முஸ்லிம் 
சட்டத்தரணி தனது ஆங்கில கட்டுலரகயான்றில் அக்கலரப்பற்லற 
கசர்ந்த அட்கவாககட் ஹாசிம் (Advocate Cassim ) என்பவரது மகலன 
புலிகள் அக்கலரப்பற்று பகுதி தலலவராக (Area leader) நியமித்தலத 
அவரால் ெரீணித்துக்ககாள்  முடியவில்லல என்றும் அதனால் 

அவர் தன்லன கவறுதததாகவும் அவரால் அலத (தனது மகன் 
புலிக ில் கசருவலத) தடுப்பதற்கு எதுவும் கசய்யமுடியவில்லல 
என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.  
 

அவ்வாறு புலியில் கசர்ந்து தம்லம அழித்துக்ககாண்ட சில 
முஸ்லிம் இல ஞ்ர்கள் எதிர்கால முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் 
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எச்சரிக்லகயாக இருக்கட்டும்.இனி புலிக ின் பதிகவட்லடப் 
பார்ப்கபாம் 

 

அக்கலரயூர் தந்த அல்லி கப்டன் போறூக் அகமது கலவ்லவ 
முஹம்மது ஹனிபோ, அக்கலரப்பற்று -06 அம்போலற. வரீஉயிர்ப்பு 
06.12.1959. வரீச்ைோவு 07.01.1987 

 

கதன்லன இ நீரும் கதங்கிகயாடும் வாய்க்காலின் அருகில் 
வ ர்ந்திருக்கும் நாணல் பற்லறக ில் கூடுகட்டிவாழும் வயலான், 

கதகனாடு பாலும், கதவிட்டாத அழகும; கலலகயாடு 
பின்னிப்பிலணந்து மாறாத வரீமும் கானான், ககாக்குக் குருவிகள் 

ஒலிக்கும் ஒலிகயாடு கசர்ந்து இனியகானமாக தினம் ஒலித்து 
கமய்சிலிர்க்க லவக்கும் கவிகளும் வயல்க ில் இருந்து பாட்டமாய் 
பறந்துவரும் வயல் குருவிகல  க ிமண் உருண்லட ககாண்டு 
கவிக்கு இலச கசர்க்குமாப்கபால் கலலக்கும் ஆடவர்களும் அந்த 
அக்கலறப்பற்று வயலுக்கும், நகருக்கும் தனியழலகத் தரும். 
 

சுற்றி வல க்க விரும்பாமல் சுருக்கமாகச் கசால்லப்கபானால் 
விடுதலல கவண்டிப் புறப்பட்டு இருந்த இடம் கதரியாமல் 
தமிழழீத்திலிருந்து சிதறிப்கபான விடுதலல இயக்கங்கள் 
முப்பத்கதட்டு என்றாலும் அக்கலரப்பற்று மண்ணில் மிக ஆழமாக 

முல த்ததில் வியப்பில்லலயல்லவா. 
 

நீண்டுயர்ந்து நிற்கும் கபரியகதாரு ஆலமரம். அதில் பல விழுதுகள் 
அங்கக ஒரு விழுதுதான் இந்த முகமது கனிபாலவ 06.12.1959 தனில் 
ஈன்கறடுத்த அகம்மது கலவ்லவ எனும் கபரு 
விருட்சம்.வாணிபத்தால் மட்டுமல்லஇ கமத்கதாழிலிலும் சிறந்து 
வி ங்கிய தனிப்கபரும் குடும்பம் இது.  
 

1985ம் ஆண்டு இறுதிமாதப் பகுதியில் விடுதலலப் புலிகள் பற்றிய 
கருத்துகல  மக்கள் மனங்க ில் விலதப்பதற்காக அம்பாலற 
மாவட்ட அரசியல் கவலலக்ககன்று கதசியத் தலலவர் அவர்க ால் 
யாழ் மண்ணிலிருந்து கதன் தமிழழீ மண்ணுக்கு அனுப்பட்டவர்தான் 
கமெர் டயஸ். 
 

“தங்கத் தமிழழீத் தாலனத் தலலவனின்” கருத்துகல  மிக 

www.padippakam.com

gbg;gfk;



உன்னிப்பாக ககட்ட கமெர் டயஸ் அப்படிகய அம்பாலற வாழ் தமிழ் 
கபசும் இல ஞர்க ின் மனங்க ில் தமிழழீ விடுதலலப் புலிக ின் 
கபாராட்ட வரலாறு பற்றிய கருத்துக்ககல  மிக ஆழமாக 

விலதத்தான். 
 

முத்தமிலழ மிக முதன்லமயாகப் கபசியும் அதற்கு விழாகவடுத்தும், 

கவி, கலதகள் அடங்கிய நூல்கள் பலலத கவ ியிடுவதிலும் மிக 
முக்கிய இடத்லதப் பிடித்திருந்த அந்த அக்கலரப்பற்று 
மண்ணிலிருந்து விடுதலல கவண்டிப் புறப்பட்ட முஸ்லிம் 

புலிவரீர்கள் பலர். அதில் முதன்லமயானவன்தான் இந்த முகம்மது 
கனிபா.  
 

ஏகனன்றால் இவரது சககாதரன் விடுதலலப் புலிக ில் இலணந்து 
வரீச்சாலவத் தழுவிக் ககாண்டதன் பின் தானும் இயக்கத்தில் 
இலனந்து தனது சககாதரனின் கபயலரகய தனக்கு லவக்க 
கவண்டும் என்று கூறி அதன்படிகய கசயற்பட்டு வந்தவன் இந்த 
கனிபா என்னும் பாறுக் 

 

மாண்பில் முஸ்லிம் என்றாலும் கமெர் டயசின் கனல் கக்கும் 
கருத்துகல க் ககட்டு இந்த கதாநாயகன் கமெர் டயஸ், கமெர் 
அன்ரனி, கப்டன் கடவிட் ஐயா, நியூட்டன்,கப்டன் நகுலன் இன்னும் 
பல விடுதலல வரீர்கள் தனது உம்மா வாப்பா உறவினர்களுக்கு 
அறிமுகம் கசய்துலவத்து இன்னமுதூட்டிப் கபாருளுதவிகளும் தன் 

வாப்பாவால் உதவச் கசய்த இஸ்லாமியத் தமிழனிவன். 
 

அகத்தின் அழகு முகத்தில் கதரியும் என்பதற்ககாப்ப இந்த கப்டன் 
பாறுக்கின் குணாதிலசயங்கல  நன்கு புரி;ந்துககாண்ட விடுதலலப் 
புலிவரீர்கள் இவன் தம்பியின் கபயரான பாறுக் எனப் கபயரிட்டனர். 
 

அதுஇ அம்பாலற கஞ்சிகுடிச்சாறு விடுதலலப் புலிவரீர்க ின் 
பயிற்சிமுகாம், இருந்தாலும் சில புலிவரீர்கள் யாழ் மண்லண கநாக்க 
கவண்டியிருந்தது. பாறுக் படிப்பிலும் மிக கவனம் கசலுத்தியவன். 
அக்கலரப்பற்று முஸ்லிம் மகாவித்தியாலயம் க.கபா.த.சாதாரணதரம் 
வலர படித்தவன; பரிச்லசக்காலகவல  இருந்தும் இவனது யணம் 
யாழ்ப்பாணத்லத கநாக்கிச் கசல்ல கவண்டியிருந்தது. 
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யாழ் மண்ணில் முதலாவது பயிற்சிப் பாசலறயில் இந்த பாறுக் 
புகுந்தான். சுருண்டிருக்கும் ககாறுக்காய் கபான்ற தலலமுடி, பூரண 
சந்திரலனயும் மிஞ்சிவிடுமாப்கபான்ற அழகிலும் அழகான 
வட்டமுகம் கரியவிழிகள், அரும்பு மீலச குறும்புப் பார்லவ 
கம்பரீமான கதாற்றம் எத்தலன அழகு எப்படிச் கசால்வது.பயிற்சி 
என்ன பாராட்டுகள்தான் அதிகம் கசார்லவகய காட்டிக் ககாள் ாத 
சிவந்த கமனி அந்த ஏ.கக 47 துப்பாக்கிலய தூக்கிக் ககாண்டு 
சிங்கநலடகபாட்டுவரும் அழலகக் கண்டு கலப். ககணல் ராதா 
அவர்கக  பாராட்டிய லபந்தமிழ் கவங்லகயன்கறா. 
 

இவனது வரீச் கசய்தி ககட்டு மட்டக்க ப்பு அம்பாலற மக்கள் 
தும்பக் கடலில் மூழ்கியது, ஆனாலும் வரீச்சாவுச் கசய்தி 
மட்டக்க ப்பு அம்பாலற மண்ணில் குறிப்பாக அக்கலரப்பற்லற 
எட்டியதும் கப்டன் கடவிட் ஐயாவால் கவ ியிட்ட சுவகராட்டிகள் 
அக்கலரப்பற்று மதிற் சுவர்கல  அலங்கரித்ததும் மாவிலலத் 

கதாரணங்களும் வாலழ மரங்களும் வரீப்புலிக ின் அலரக்கம்ப 
ககாடிகளும் அக்கலரப்பற்றுவாழ் முஸ்லிம் மக்க ின் கண்கல க் 
கு மாக்கத் தவறவில்லல. 
 

உண்லமதான்! யாழ் மண்ணில் முதலாவது பயிற்சிப் பாசலறலய 
தன் விடாமுயற்சியினால் சிறப்பாகச் கசய்து ஒன்பது மாத 
காலத்துக்குள் முடித்தவன். அன்று நடந்த சிறுசிறு தாக்குதல்க ில் 
கலந்துககாண்டவன். பாறுக் ஒரு முஸ்லிம் இல ஞன் என்று 

கசால்லாது தன் குடும்ப உறவினன் என்கற அலனவரும் 
அலழத்தனர். அலதவிட கமலான அன்லபயும், பாசத்லதயும் 
அண்ணன் (தலலவர்) மீது கபாழிந்தவன் அதனால் கதசியத் தலலவர் 
அம்பாலற மண்லணப்பற்றியும் அங்கு கபாராட்ட நிகழ்வு பற்றியும் 

வழிமுலறகல ச் கசால்லக் ககட்டுத் கதரிந்து ககாண்;டவன். 
 

யாழ் மண்ணில் தனது கபாராட்ட வாழ்க்லகலய ஆரம்பித்தாலும; 

மட்டு – அம்பாலறயில் இருந்து கபாராடிய புலிவரீர்கள் இந்த வரீனின் 
இல்லம் கசல்லத் தவறுவதில்லல. அப்படி தவறும் பட்சத்தில் தந்லத 
அகமது கலவ்லவ புலிவரீர்கள் யாலரயாவது அக்கலரப்பற்று 
நகரினுள் கண்டால் உடகன தன் இல்லம் அலழத்துச் கசன்று 

அன்னமிட்டு பல உதவிகல யும் வழங்கி வழியனுப்பத் 
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தவறுவதில்லல. அந்த பாசமலழயில் நலனந்த புலிவரீர்கள் யாராக 
இருந்தாலும் வாப்பா உம்மா தங்கச்சி தம்பி கபாறன் வாறன் என்று 
கசால்லிப் புறப்படுவார்கள் 

 

வந்து கபாய்ப் பழகிச் கசன்ற வரீர்க ின் வரீச்சாவுச் கசய்தி 
ககட்டாலும் இந்த லபந்தமிழ் உலரக்கும் வாப்பா உம்மாக்க ின் 
கண்களும் கு மாகும். பல க ங்கல ப் பல முலனக ில் இவன் 
யாழ் மண்ணில் கண்டாலும் தன் தாய் மண்ணில் காலூன்றி 
க ங்காணப் பல முஸ்லிம் இல ஞர்கள் திரட்ட தங்கத் 
தலலவனிடம் ககட்டுப் பதில்வரும் நால யும் பார்த்துக் கிடந்தான்.  
 

07.01.1987ம் ஆண்டு காலல பத்து முப்பது மணிகபால் யாழ் 
ககாட்லடயில் குடிககாண்டிருந்த சிங்க க் கூலிப் பட்டா ங்கள் யாழ் 
மண்லண அழிக்க பலடககாண்டு வந்தனர். விடுதலலப் புலிவரீர்கள் 
எதிர்ககாண்டனர். துப்பாக்கி ரலவகளும் எறிகலணகளும்தான் அன்று 
கபாழிந்தது. புலிவரீர்கள் எதிர்த்தனர். எதிரிகல  அழித்தனர். அவன் 
கபாட்டுவந்த திட்டத்திலன முறியடித்தனர். பலகவன் ககாட்லடலய 

கநாக்கி ஓடினான். 
 

வறீுககாண்ட கவங்லக கப்டன் பாறுக்கின் விரிந்த கநஞ்சிலிருந்து 
சுதந்திரம் கதடிய குருதி கபருக்ககடுத்தது. “புலிக ின் தாகம் தமிழழீத் 
தாயகம” என்று அவனது நாவிலிருந்து வார்த்லதகள் கவ ிவந்தன. 
ஆனால் அந்தக் கப்டன் பாறுக் என்றும் எங்கள் தாலனத் 
தலலவனின் மனங்க ில் வாழ்கிறான். 
 

( இவ்வாக்கத்தின் அம்சங்கள் குறித்து நான் “கபாழிப்புலர” எழுத 
கதலவயில்லல. இக்கட்டுலரயிலன கவறு இலணயத்த த்தில் 
அல்லது பத்திரிலகயில் மீள் பிரசுரம் கசய்பவர்கள் அல்லது கமாழி 
கபயர்பவர்கள் தயவுகசய்து கட்டுலரயின் மூலத்லத குறிப்பிடவும்-
எஸ்.எம்.எம்.பஷீர். . ) 
–thenee - நவம்பர் 6, 2009 kattankudinet–  

 

இலரக்கோக ககோல்லப்படும் முஸ்லிம்கள். எஸ்.எம்.எம்.பெீர் 

 

1990 ம் ஆண்டு யோழ் குடோநோட்டில் வோழ்ந்த முஸ்லிம் மக்கலை 
அம்மக்கைின் அலனத்துச் கைோத்துக்கலையும் சூலறயோடிவிட்டு 
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உடுத்த உலடயுடன் விரட்டிய இைம்பரிதி 2003 ல் யாழ்ப்பாணம் ஐந்து 
லாம்பு சந்தியில் நலடகபற்ற மீலாதுன்னபி விழாவில் சிறப்பு 
அதிதியாக கலந்துககாண்டு உலரயாற்றும் கபாழுது " இன்று 
இஸ்லாமிய மக்கள் தமது தூதரான நபி(ைல்) அவர்க ின் 
பிறந்ததினத்லத ககாண்டாடுகிறார்கள்.  
 

சிலர் அவர்கல  சமயக்கண் ககாண்டு கநாக்குகின்றனர். அவர்கள் 
மனிதகுல கமம்பாட்டுக்காக தன்லன அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து காட்டிய 
கபரும் மகான் என்று கருதுகிகறன். நான் நபி ைல்லல்லாஹ¤ 

அவர்கல  கநசிக்கிகறன். ஏகனனில் அவர்கள் கபாரடியது மனிதகுல 
விடுதலலக்காக இந்த மண்ணில் தமிழ், முஸ்லிம்க ின 

விடுதலலக்காகவும் 17 ஆயிரம் கபார ிகள் தமது இன்னுயிலர நீத்து 

இருக்கிறார்கள்.” இவ்வாறு அன்று அவர் கபசியிருந்தார். 
 

இகத இைம்பருதிதோன் யோழ்ப்போன முஸ்லிம்கலை 24 

மணித்தியோல ககடுவில் கவைிகயற்றியவர் என்பலதயும் மறந்து 
ைமோதோன ஒப்பந்த்தததின் பின்னர் அங்கு குடிகயறிய பத்து ஐம்பது 
முஸ்லிம்கள் 2003 கம மோதம் ககோண்டோடிய நபி பிறந்த விழோவில் 
கபருந்தன்லமயுடன் தங்கலை துரத்தியவலனகய ைிறப்பு 
அதிதியோக ககைரவித்தனர். 
 

” புலி பைித்தோலும் புல்லலதின்னோது”. எனினும் , ைோணக்கியனின் 
ைோம கபத , தோன, தண்ட அனுகுமுலறகலை லகயோண்கடனும் 
புலியுடன் அனுைரித்து வோழகவ முஸ்லிம்கள் எப்கபோழுதும் வட 
கிழக்கிகல முலனப்பு கோட்டி வந்திருகிறோர்கள். 
 

ஆனால் என்ன புலிகல  திருந்துவதற்கு யாரும் அதலன 
ககட்கவில்லல, மாறாக அதலன ஒரு அரக்கனாக லவத்திருப்பகத 
தமிழ் கதசியவாதிக ின் அடிப்பலட கநாக்கமாகும். 
 

எனகவதான் இன்று வலர புலிகள் புலம் கபயந்துள்ை தமிழலரயும் 
எந்தக்ககோலலக்கும் நியோயம் கற்பிக்க பதப்படுத்திஉள்ைர்கள்.  
 

எந்த நபிக ாலர தானும் கநசிப்பதாக கூறி. எந்த “கபார ிலய” 

ககாண்டு இன்னுகமாரு மீலதுன்னபி விழாவில் கதற்கில் 
ககாட்டபிடியவில் முஸ்லிம்கல  இந்த மண்ணில்யிருந்து ” 
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விடுதலல” கசய்வதற்காக 17 ஆயிரத்திகயாண்ணாவது 
ககாலலயா ிலய அனுப்பயீிருக்கிறாய்.  
 

அந்த யாழ்ப்பாண முஸ்லிம்கள் உன்லன அலழத்தது கபாலன்றி, 
உன்லன சாரா விட்டால் தமது அரசியலல வட கிழ்க்கில் 
இடயூறின்றி கசய்யமுடியாகதன்றும், மாற்று முஸ்லிம் அரசியல் 
இயக்கங்கள், கட்சிகள் உனது அனுசரலனயுடன் ஒரங்கட்ட, தனது 

ஏககபாக அரசியலல முஸ்லிம்க க்கு கசய்ய , கநார்கவயின் 
பின்புலத்துடன் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் உன்னிடம் 
விருந்துண்டு ஒப்பந்தம் பண்ணி, அந்த லம காயமுன்னகம 
வாலழச்கசலனயிலும் மூதூரிலும் முஸ்லிம்க ின் 
“விடுதலலககாக” எத்தலன “இன்னுயிர்கள் நீத்தவர்கள் நீங்கள். 
யாழ்ப்பாண லமயவாத ” விஞ்ஞானத்தின்” சிருஸ்டியான ” 

•ப்ரங்ககய்ஸ்லடன்” புலிகள் ” ஆட்லட கடித்து மாட்லடக்கடித்து , 
கலடசியில் மனிதலன கடித்த கலதயாய் இப்கபாது தன்லன 
கபாசித்த முல்லலத்தீவு தமிழ் குடிமக்கல கய பலிககாள்  
கதாடங்கியிருக்கிற்து.  
 

முஸ்லிம்களுக்கும் , சிங்க வர்களுக்கும் மட்டுமல்ல என்று தனது 
மக்களுக்கும் எதிரியாக புலிகள் உலகுக்கு புலப்பட்டுள் து.  
 

இந்த சமாதான ஒப்பந்தத்தின் பின்னர் புலிக ின் பாணியில் 
முஸ்லிம்க ின் கதசியத் தலலவர் என பிரகடனப்படுத்திக்ககாண்டு 
தமது இனத்திலன ஏகதா புலிகள்தான் அங்கீகரிக்க கவண்டுகமன்ற 
எதிர்பார்ப்புடன் ஹக்கீம் புலிகளுடன் ஒப்பந்தம் கசய்த கபாழுது 
முஸ்லிம் தரப்பில் கசன்றிருந்த முன்னாள் கசனட்டரும் தமிழரசுக் 

கட்சியின் உறுப்பினருமான ெனாப் மசூர் கமௌலானா அவர்கள் 
நன்கு சலமத்த ஹலால் ஆட்டிலறச்சிக் கறியிலன உண்டதன் 
பின்னர் பிரபாகரனிடம் தம்பி உங்களுலடய பிள்ல க ினுலடய 
படிப்பு எப்படிகயன்று ககட்டுலவத்தார். அவரும் பதிலுக்கு தனது 
பிள்க கனின் சிறந்த கபறுகபறுகல  கசால்லிலவத்தார். 
 

ஆனோல் 1990 ம் ஆண்டு 12 வயதிற்கும் குலறந்த போலகர்கள் 
கோத்தோன்குடிப் பள்ைிவோைலிகல கதோழுது ககோண்டிருந்த 
கவலையிலும் ஏறோவுரில், அழிஞ்ைிப்பத்தோலனயில், 

படுக்லகயிலும், தோயின் முலலலயச் ைப்பிய மழலலலயயும், 
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கற்பிணியின் வயிற்றில் ஜனித்திருந்த குழவிலயயும் 
ஈவிரக்கமின்றி ககோல்வதற்கு ஆலணயிட்ட தமிழ் கதைியத் 
தலலவரிடம் நிட்ையமோக ககட்ககவண்டிய ககள்விதோன் அது!,  
 

இந்த ஒப்பந்தத்தின் பின்னர்தான் ஹக்கீம் “வடக்கு கிழக்கில் 
வாழுகின்ற முஸ்லிம்க ின் அதிகாரம் கபற்ற ஒரு தனித்துவ இனம் 
என்ற விடயத்தில் விடுதலலப் புலிக ின் தலலலம என்னுடன் 
எழுத்து வடிவில் உடன்பாட்லடச் கசய்திருக்கின்றது.” என்று 
குதூகலித்ததன் பின்னர்தான் மூதூரிலும், வாலழச்கசலனயில் 
திருமணத்தில் ஆட்டிலறச்சி சலமக்கப்கபானவர்கல  ரயர்கபாட்டு 

எரித்ததும் அந்த தமிழ் மணமகள் லண்டன் வந்தகபாது எங்க ிடம் 
கண்ணரீ்விட்டு கசான்னலதயும் கறுத்தப் பாலத்திற்கு அப்பால் 
கசல்லமுற்பட்ட ஏறாவூர் விவசாயிகல  தடுத்து ஹக்கீமிடம் 
கபாய்ப்பாருங்கள் என்று பதின்மூன்று ஆண்டுக ின் பின்னர் தமது 
காணிகல  காணச் கசன்கறாலர தடுத்து நிறுத்தியதுகமன 

இன்கனாரன்ன சம்பவங்கள் இடம்கபற்றன. 
 

புலிகள் முஸ்லிம்கைின் அரைியல்வோதிகலை மட்டுமல்ல ைிவில் 
ைமூகத்தினலரயும் தங்கைது ஆதிக்க கமலோண்லமலய அரைியல் 
ைோணக்கியத்துடனும் லகயோை முற்பட்டட கபோழுகதல்லோம் 
முஸ்லிம்கள் துரதிஸ்டவைமோக பலியோகியிருக்கின்றோர்கள்.  
 

இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக தமிழ் கசல்வலன கரடியனாற்றில் 
ெம்மியத்துள் உலமாவின் கிழக்கு மாகாண உறுப்பினர்கள் சந்தித்த 
கபாழுது அவர் “நபிக ாரின் புனிதக் குர் ஆனிலிருந்து உண்லம, 

கநர்லம, நீதி இறுதியாக கவல்லும் ஆககவ தமிழர் சதந்திரப் 
கபாராட்டம் இம்மூன்று முக்கிய ககாள்லககல  அடிப்பலடயாகக் 

ககாண்டிருப்பதால் இறுதியில் கவல்லும் என்று” கூறியலத 
பலறசாற்றி புலிக ின் சமாதானச் கசயலக அறிக்லக பு காங்கிதம் 
அலடந்திருந்தது..  
 

இதில் உண்லம நிலலயிலன அறிவதற்காய் நான் முயன்றகபாழுது 
எனது விசாரலணகள் அதலன உறுதிப்படுத்தின. எனது விசனமும் 
அதிகரித்தது. 
 

இன்னுகமாரு சம்பவமாக கமௌலவி சுலஹர் என்பவர் 
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யாழ்ப்பாணத்திகல புலிக ின் கபாங்கு தமிழ் கமலடகல  
அலங்கரித்திருந்தார்.. இவர் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து 

கவ ிகயற்றப்பட்ட ஒரு முஸ்லிமாயிருப்பினும் புலிக ிலனயும் 
அவர்க து (கபாராட்டங்கல யும்) கபாற்றிப் புகழ்ந்ததுடன் புலிகனின் 
புனிதப் கபாரா ிக ின் கல்லலறக ில் முஸ்லிம் புனிதப் 
கபாரா ிகள் அடக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.  
 

இஸ்லாமிய மதத்தின் புனிதப் கபாரா ி கருத்தியலிலனயும் சிந்லத 
இழந்து சிலதக்கமுற்பட்டார்.  
 

துரதிஸ்டவசமாக புலிக ின் இராணுவ பலம் முஸ்லிம்க ின் 
அரசியல், சிவில் சமூகத்தின் வரீியத்திலன சிலதவலடயச் கசய்தது. 
ஒருபுறம் இது விசனத்திற்குரியது மட்டுமல்ல சிலகவல  
இஸ்லாமிய அடிப்பலட மத நம்பிக்லகக்கும் குந்தகமாக 
அலமந்துள் து.  
 

அத்தலகய நிலலப்பாடுகள் இறந்தகால நிகழ்வுக ாககவ 
இருக்கட்டும் என்பதுகவ வடக்கு, கிழக்கு முஸ்லிம்க ின் அரசியல் 
நிலலப்பாடாக இருக்ககவண்டும் 

 

பள் ிவாசல்மீதான புலிக ின் தாக்குதலுக்கு கம மாதம் 14 ந் திகதி 
1998 ம் ஆண்டு அக்கலரப்பற்று மஸ்ைிதுல் ஹதா பள் ிவாசலில் 
பதுருதீன் என்னும் கபாலிஸ் உத்திகயாகஸ்தர் மீது பள் ிவாசலில் 
லவத்த சுட்டதும் கமலும் மூவலர லகக்குண்டு எறிந்து 
காயப்படுத்தியதும் புலிகள் பள் ிவாசல்கள் ஏலனய 
வணக்கஸ்தலங்கள்மீதான தாக்குதல்கல  நடாத்தி எத்தலகய 
வில வுகல  திட்டமிட்டு கசயற்ப்டுத்தி;டிருக்கின்றார்கள் 
என்பதலன அடுத்த கட்டுலரயில் கதாடரவுள்க ாம். - Thenee, mahavali 

(March 2009)  
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