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ஒக்வடோபர் 1990 - 30 ேருடங்கள் உருண்வடோடிேிட்டன 
 
1990 ஆம் ஆண்டு ஒக்ட ோபர் மோதம் வ புல முஸ்லிம்கள் 75000 டபர் 
(மோகோணத்தின் மமோத்த ஜனத்மதோககயில் சுமோர் 5 சதவிகிதம்) இரண்டு 
வோரக் கோலப்பகுதியினுள் அவர்களின் வோழ்வி ங்ககள விட்டு பலவந்தமோக 
தமிழீழ விடுதகலப் புலிகளினோல் மவளிடயற்றப்பட் னர். சில இ ங்களில் 
மகோணத்திகன விட்டு மவளிடயற எல்ரிரிஈயினர் 48 மணித்தியோல 
அறிவித்தகல வழங்கியிருந்தனர். ஒக்ட ோபர் 15 இல் சோவகச்டசரியில் 
ஆரம்பித்த பலவந்த மவளிடயற்றம் மன்னோர், முல்கலத்தீவு, கிளிம ோச்சி, 
யோழ்ப்போணம் மற்றும் வவுனியோவின் சில குறிப்பிட்  பகுதிகள் 
ஆகியவற்றில் வோழ்ந்த அகனத்து முஸ்லிம்களின் மவளிடயற்றத்து னும் 
ஒக்ட ோபர் 30 ஆம் திகதி  ிகறவக ந்தது. அவ்வோறு மவளிடயற்றப்பட்  
குடும்பங்களில் எனது குடும்பமும் அ ங்குகின்றது.  
 
 ோன் அப்டபோது மகோழும்பில் மோணவியோக இருந்டதன். எனது 
குடும்பத்தினருக்கு என்ன   ந்தது என்ற அங்கலோய்ப்பில்  ோன் மிகவும் 
அல்லலுற்டறன். 
 
அதிகமோன குடும்பங்கள் 500 ரூபோ பணத்து ன் சில உடுதுணிககள  
மோத்திரடம எடுத்துச் மசல்ல அனுமதிக்கப்பட் ன. சில குடும்பங்கள் 
மவறுங்ககயு ன் மவளிடயறியிருந்தன. மதன் மோகோணத்தின் எல்கலயிகன 
ம ருங்கும் வகர டபோக்குவரத்திகனப் மபற்றுக்மகோள்ள முடியோத மக்கள் பல 
 ோட்கள்   ந்டத ஊகரக் க ந்திருந்தனர். இற்கறவகர என் சமுதோய 
மக்களின் துன்பங்களும் துயரங்களும் அக யோளம் கோணப்ப வுமில்கல 
ஆற்றப்ப வுமில்கல. மூன்று தசோப்த கோலமோக உள்ளூர்க் 
குடியிருப்போளர்களும் அரசோங்க அதிகோரிகளும் சர்வடதசக் 
மகோக யோளர்களும் மதற்கு முஸ்லிம்களும் கோட்டிய புறக்கணிப்பும் 
புரிதலின்கமயும்  ம்புவதற்கு யோருமில்கலடய எனும் உணர்விகன இந்த 
வ புல மக்களின் உள்ளங்களில் விகதத்துவிட் ன.  
 

சிவில் யுத்தம் 2009 டம மோதத்தில் முடிவக ந்தகதத் மதோ ர்ந்து மபரும் 
எண்ணிக்ககயில் முஸ்லிம்கள் திரும்பி வர ஆரம்பித்தனர். ஆனோல் திரும்பி 
வருபவர்கள் வரடவற்கப்ப வில்கல. சிடரஷ்  அரசோங்க அதிகோரிகள் திரும்பி 
வரும் முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்ககயிகனக் குகறத்துக் கோட்டுவதோகக் 
குறிப்பி ப்படுகின்றது. இது வளங்களின் ஒதுக்கீட்டிகனக் கணிசமோகக் 
குகறப்பது ன் மீள்குடிடயற்றத்திற்குத் டதகவப்படும் அபிவிருத்தி 
உதவியிகனயும் போதிக்கின்றது. முஸ்லிம்கள் புத்தளத்தில் ஏற்கனடவ 
குடிடயறி  ன்கு வோழ்ந்து வருகின்றனர் என்றும் அரசோங்கத்தின் முன்னுரிகம 
யுத்தத்தினோல் போதிக்கப்பட் வர்கள் மீது இருக்கடவண்டும் என்றும் 
வ க்கிலுள்ள அரசோங்க உத்திடயோகத்தர்கள் பதிலளித்து வருகின்றனர். 
டபோரினோல் போதிக்கப்பட்  தமிழ் மக்களின் தகலவிதி மதோ ர்ந்தும் துயரம் 
மிக்கதோகடவ இருந்து வருகின்றது. யுத்தம் முடிவக ந்து ஒரு தசோப்தம் 
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க ந்த பின்னரும் பலர் இன்னும் கோணிக்கோகவும் வ ீகமப்புக்கோகவும் 
ஏகனய அடிப்பக த் டதகவகளுக்கோகவும் கோத்திருக்கின்றனர். டமலும் ஓர் 
ஆபத்தோன தளத்தில் உண்கமக்கோகவும்  ீதிக்கோகவும் இம்மக்கள் டபோரோடி 
வருகின்றனர். இத்டதகவகள் இன்றியகமயோதகவ. ஆனோல் இவற்றிகனத் 
தீர்ப்பது கூட்டுத் திரும்பலுக்கோன வ க்கு முஸ்லிம்களின் உரிகமயிகனத் 
தடுத்து  ிறுத்தக்கூ ோது. 
 
அடுக்கடுக்கோய்த் தேறுகள் 
 
இனச்சுத்திகரிப்பிகன டமற்மகோண் தற்கோகத் தமிழீழ விடுதகலப் புலிகள் 
கடுகமயோன விமர்சனங்களுக்கு முகங்மகோடுத்தடபோதும், 2002 முதல் 2005 
வகர   ந்து முடிந்த சமோதோனப் டபச்சுவோர்த்கதகள் அகனத்திலும் புலித் 
தகலவர் டவலுப்பிள்கள பிரபோகரன் இவ்வி யம் மதோ ர்பில் எதுவும் 
கூறோது கோத்த மமௌனம் பட் வர்த்தனமோனது. டபச்சுவோர்த்கதகளில் ஈடுபட்  
ட ோர்டவ  ோட்டுத் தரகர்கள் உள்ளிட்  எந்தப் புண்ணியவோனும் வ புல 
முஸ்லிம்கள் அவர்களின் வோழி ங்களுக்குக் கூட் ோகத் திரும்பிச் 
மசல்வதற்கோன உரிகம டபச்சுவோர்த்கதக்கோன முன் ிபந்தகன என்பகதக் 
கருத்திற்மகோள்ளடவ இல்கல. 2002 ஆம் ஆண்டு சமோதோனச் 
மசயன்முகறயின் டபோது தம் மசோந்த மண்ணில் குடிடயறச் மசன்ற 
உள் ோட்டில் இ ம்மபயர்ந்த தமிழ் மக்களு ன் (ஐடிபிக்கள்) ஒப்பிடுககயில் 
முஸ்லிம்கள் திரும்பிச் மசன்றகம மிகக் குகறவோகக் கோணப்பட் கமக்கோன 
பிரதோன கோரணம் இதுடவயோகும்.  
 
வ புல முஸ்லிம்கள் மவளிடயற்றப்பட் கம மதோ ர்பில் விசோரிக்க 
ஜனோதிபதி ஆகணக்குழுவிகன  ியமிக்கப்டபோவதோக முன்னோள் ஜனோதிபதி 
மஹிந்த ரோஜபக்ச 2005 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் வோக்குறுதியளித்தோர். 
2009 இல் யுத்தம் முடிவக ந்தகமயிகன  ிகனவுகூர்ந்து   த்தப்பட்  
 ிகழ்மவோன்றில் அவர் பின்வருமோறு குறிப்பிட்டிருந்தோர்: “வ புல 
முஸ்லிம்கள் துன்புறுத்தப்பட்டு அவர்களின் வோழி ங்ககள விட்டுப் 
பலவந்தமோகப் புலிகளோல் விரட்டியடிக்கப்பட் டபோது அவர்களின் 
இ ப்மபயர்விகனத் தடுத்து  ிறுத்த யோரும் முன்வரவில்கல..… இப்டபோது 
எனது அரசோங்கம் பயங்கவரவோதத்திகன முடிவுக்குக் மகோண்டுவந்துள்ள 
கோரணத்தினோல்,  2010 டம மோதமளவில் முஸ்லிம்ககள மீளக் குடியமர்த்த 
சகல முயற்சிகளும் டமற்மகோள்ளப்படும்.” அவரின் எந்த வோக்குறுதியும் 
 ிகறடவற்றப்ப வில்கல. யுத்தத்திற்குப் பின்னரோன டதசத்திகனக் 
கட்டிமயழுப்பும் துரித மசயன்முகறயில் வ புல முஸ்லிம்களின் 
உரிகமககள முன்னுரிகமப்படுத்த முன்னோள் ஜனோதிபதி தவறிவிட் ோர்.   
 
களத்திடல, யுத்தம் முடிவக ந்தகதத் மதோ ர்ந்து வ க்கு முஸ்லிம்கள் தம் 
மசோந்த வோழி ங்ககள ட ோக்கித் திரும்ப ஆரம்பித்ததும் பதற்ற  ிகல 
உருவோக ஆரம்பித்தது. வன்னியினுள் பல்டவறு இ ப்மபயர்வுககள 
அனுபவித்த யுத்தத்தினோல் இ ம்மபயர்ந்த தமிழ் மக்ககளப் டபோலல்லோது 



 

3 
 

பலவந்தப்படுத்தப்பட்டு மவளிடயற்றப்பட்  முஸ்லிம்கள் யுத்தப் 
பிரடதசங்களிலுள்ள தங்களின் இ ங்களில் இருந்து விலகி வோழ 
 ிர்ப்பந்திக்கப்பட் து ன் தமிழர்கள் அனுபவித்த பயங்கரமோன 
இழப்புக்ககளயும் அனுபவிக்கோதவர்களோக இருந்தனர். இதனோல் முன்னர் 
ஒன்றிகணந்து வோழ்ந்த சமுதோயங்கள் வளங்களுக்கோகப் டபோட்டிடபோ த் 
மதோ ங்கி அவ ம்பிக்ககயு ன் வோழும்  ிகல உருவோனது. எனது 
 ிறுவனமோன மன்னோர் மபண்கள் அபிவிருத்திச் சம்டமளனம் மன்னோரில் 
உள்ள தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் மபண்களுக்கு மத்தியில் உள்ளூர் மட் த்தில் 
 ிலவிய இவ்வோறோன பககமிகுந்த டபோட்டியிகன ட ரில் தீர்க்க  ோடியது. 
ஆனோல் அவ்வோறோன முயற்சிகள் அரசோங்க மட் த்தில் 
டமற்மகோள்ளப்ப வில்கல.  
 
2015 முதல் 2019 வகரயோன இக மோற்ற  ீதிக் கோலப்பகுதியின் டபோது 
சூழ் ிகல மதோ ர்ந்தும் மோறோமடலடய இருந்தது. முன்மமோழியப்பட்  
மபோறிமுகறகள் மூலம் வ க்கு முஸ்லிம்களின் துயரங்ககளத் தீர்ப்பதற்கோன 
ஆரம்பகோல முயற்சிகள் ககவி ப்பட் ன. மனித உரிகமகளுக்கோன 
உயர்ஸ்தோனிகர் அலுவலகத்தினோல் டமற்மகோள்ளப்பட்  OISL விசோரகண, 2002 
மபப்ரவரி யுத்த ிறுத்தம் முதல் 2011 வகரயோன கோலப்பகுதியிகன மட்டுடம 
ஆரோய்ந்தது. ஆனோல் 1990 இல்   த்தப்பட்  முஸ்லிம் மக்களின் 
மவளிடயற்ற  ிகழ்வு டபோன்ற முன்கனய குற்றச் மசயல்ககள ஆரோயோமல் 
விட்டுவிட் து. யுஎன்எச்சிஆர் பிரக னமோன 30/1 இன் மூலமோக இக மோற்ற 
 ீதிக்கு இலங்கக அரசோங்கம் க ப்போடு மகோண் டபோதும் இவ்வோறோன 
முன்கனய  ிகழ்வுககளத் தீர்த்துகவக்கக் க ப்போடு மகோள்ளவில்கல. 
 ல்லிணக்கப் மபோறிமுகற பற்றிய கலந்தோடலோசிப்புச் மசயலணியினோல் 
  த்தப்பட்  மபோது விசோரகணயில் முகனப்போன வகிபோத்திரத்திகன 
வகிக்கும் மபோறுப்பிகன வ க்கு முஸ்லிம்கள் தம் க கமயோய் 
வரித்துக்மகோண் னர். ஆனோல் கிக த்த பயன் எதுவுமில்கல.  இதன் 
கோரணமோகத் தற்டபோகதய இழப்படீு வழங்கும் மகோள்கக வ க்கு 
முஸ்லிம்களின் இழப்பிகன எந்த வடிவிலும் தனித்துவமோக 
அங்கீகரிக்கவில்கல.  
 
என்ன வெய்ேப்படலோம்?   
 
தீர்க்கப்ப ோத இப்பிரச்சிகன மதோ ர்போக மவகு மசோற்பமோனவர்கள் அனுதோப 
உணர்வு மகோண்டிருந்தோலும்கூ , ஒட்டுமமோத்தத் தமிழ் அரசியல் சமூகமும் 
முஸ்லிம்கள் 1990 இல் மவளிடயற்றப்பட் கம மதோ ர்பில்  ீண் கோலமோக 
மமௌனம் கோத்துவருகின்றகம இங்கு பதிவுமசய்யத்தக்க உண்கமயோகும். 2009 
மசப்ம ம்பரில் அந் ோள் ஜனோதிபதி ரோஜபக்சவு ன் தமிழ்த் டதசியக் 
கூட் கமப்பு   த்திய சந்திப்பின்டபோது இப்பிரச்சிகனயிகன 
முதற்த கவயோகப் பகிரங்கமோக எழுப்பியது.  2013 இல்  க மபற்ற வ க்கு 
மோகோண சகபத் டதர்தலில்  கூட் கமப்பு மவற்றிமபற்றதும் அதற்குக் 
கிக த்த டபோனஸ் ஆசனத்திகன முஸ்லிம் ஒருவருக்கு வழங்கியது.  
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இவ்வோறோன அணுகுமுகறககள வ க்கு முஸ்லிம்கள் வரடவற்றனர். 
அண்கமய போரோளுமன்றத் டதர்தலில் கிளிம ோச்சி மற்றும் யோழ்ப்போண 
முஸ்லிம்கள் டிஎன்ஏ பிரதி ிதிகளுக்குப் பகிரங்க ஆதரவிகன 
வழங்கியிருந்தனர். மமச்சத்தக்க இந்த அரசியல்  கர்விகனத் தோண்டி, 
மபரும்போன்கமயோன தமிழ்த் தகலவர்களும் புத்திஜவீிகளும் 
மவளிடயற்றப்பட்  முஸ்லிம்களு ன் தமது கூட்ம ோருகமயிகன இன்னும் 
மவளிக்கோட் வில்கல என்பது கவனத்திற்மகோள்ளத்தக்கதோகும். 
 
 ிகலகம இவ்வோறிருக்க, யோரி மிருந்தும் எகதயும் மபரிதும் எதிர்போர்க்கோது 
தமது வோழ்விகன மீண்டும் பூச்சியத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து தமிழ் 
உறவுகளு ன் சகவோழ்வு வோழலோம் என்ற ஆர்வத்து ன் முஸ்லிம்கள் 
வ க்கிற்குத் திரும்பிக்மகோண்டிருக்கின்றனர். சமமோக   த்தப்படுவதற்கோன 
வோய்ப்பு, தமது கோணிககள அணுகுவதற்கோன வோய்ப்பு, அடிப்பக  
வோழ்வோதோர உதவிகள் டமலும் கோடு மண்டிக் கி க்கும் தமது கோணிககளத் 
துப்பரவுமசய்தல் டபோன்ற சோதோரண டகோரிக்கககளுக்கு அப்போல் இம்மக்கள் 
விடுத்திருக்கும் முக்கியமோன டவண்டுடகோள்கள் மசோற்பமோனகவதோன். 
மவளிடயற்றப்பட்  முஸ்லிம்கள் அவர்களின் மசோந்த இ ங்களில் தங்களின் 
மசோத்துக்ககள மீளக் டகோருவதற்கும் வோழ்வோதோர உதவிககளப் 
மபறுவதற்கும் உரிகமயிகனக் மகோண்டுள்ளனர் என்பகதயும் தற்கோலிகமோக 
இவர்களின் குடும்பங்கள் டவறு இ ங்களில் வோழும் மதரிவிகன 
டமற்மகோண்டிருந்தோலும் இந்த உரிகம அவர்களுக்கு உண்டு என்பகதயும் 
தமிழ் அரசோங்க அதிகோரிகளும் அரசியல்வோதிகளும் அங்கீகரிப்பது 
இன்றியகமயோததோகும்.   ம்பிக்கக டவர் பிடிக்கும்டபோது, திரும்பி வருவது 
போதுகோப்போனது என அதிகமோன வ க்கு முஸ்லிம்கள் உணர்ந்து தங்களின் 
பூர்வகீக் கோணிககளயும் கலோசோரப் போரம்பரியங்ககளயும் மீண்டும் 
டகோருவோர்கள். எவ்வோறோயினும் இம்மக்களின் திரும்பலுக்குத் தற்டபோது 
கூட்டு எதிர்ப்பு இருப்பதோகடவ மதன்படுகின்றது. இந்த  ிகலகம வ க்கு 
முஸ்லிம்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இக யில் டமலதிக இனப் பிளவிகன 
உருவோக்கி, டபரினவோதத்திற்கு  லன்டசர்த்து, தமிழர்களின்  ீண் கோல 
 லன்ககளயும் அவர்களின் இன்னும் பூர்த்தி மசய்யப்ப ோத அரசியல் 
அபிலோகைககளயும் கீழறுக்கும்.     சர்வடதச சமுதோயத்தின் உதவியு னும் 
அனுதோபமிக்க சிங்கள மக்களின் உதவியு னும் இரண்டு சமுதோயங்களினதும் 
 ன்கமக்கோக இம்மக்களின் மவவ்டவறோன, ஆனோல் ஆழமோகப் பிண்ணிப் 
பிகணந்த துன்பங்ககளயும் துயரங்ககளயும் தீர்ப்பதற்கோக உறுதியோன 
ஒத்துகழப்பும்  ீடித்த முயற்சிகளும் முன்னுரிகமப்படுத்தப்ப  டவண்டும் 
 
ெிறனீ் ெரூர் 
 

 
 
 



 

5 
 

அறிமுகம் 
 

1990 ஆம் ஆண்டு வ  மோகோணத்தில் இருந்து தமிழீழ விடுதகலப் புலிகளோல் 
பலவந்தமோக மவளிடயற்றப்பட்  சமுதோயங்ககளச் டசர்ந்த முஸ்லிம் 
மபண்கள் தற்டபோது முகங்மகோடுக்கும் யதோர்த்தங்ககளக் கண் றியும் 
முயற்சியில் டசகரிக்கப்பட்  ககதகளின் டசகரத்திகன இந்த ஆக்கம் 
உள்ள க்குகின்றது. 
 

மவகு மசோற்பமோன ஊ கங்கள் அல்லது சிவில் சமூகம் கோட்டும் 
ஈடுபோட்டிற்கு அப்போல் எவ்வோறு வ புல முஸ்லிம்களின் ககத 
மறக்கப்பட்டுள்ளது என்பகதச் சமுதோயத்தின் பல உறுப்பினர்கள் 
குறிப்பிட் னர். பலவந்தமோக மவளிடயற்றப்பட்டு முப்பது வரு ங்கள் க ந்த 
 ிகலயில் இந்தச் சமுதோயம் அனுபவித்த இன்னல்ககளயும் இன்னும் 
அனுபவித்துவரும் இன்னல்ககளயும் பதிவுமசய்வதற்கோகடவ இந்தப் பணி 
பிரதோனமோக முன்மனடுக்கப்பட் து. 
 

புத்தளம், மன்னோர், யோழ்ப்போணம் மற்றும்  ீர்மகோழும்பில் வசிக்கும் 
சமுதோயங்களு ன், குறிப்போகப் மபண்கள் குழுக்களு ன் 2020 இன் ஆரம்பப் 
பகுதியில்   த்தப்பட்  பல கலந்துகரயோ ல்ககளடய இங்கு 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள குரல்கள் எதிமரோலிக்கின்றன. திரும்பிச் மசல்வதற்கோன 
மதரிவினதும் மசயன்முகறயினதும் சிக்கற்தன்கமயிகனக் 
கலந்துகரயோ ல்கள் உள்வோங்கியுள்ளன. மதரிவும் மசயன்முகறயும் 
 ிச்சயமோக ஒற்கறப் பரிமோணம் மகோண் கவயோகடவோ அல்லது 
எளிகமயோனகவயோகடவோ இல்கல என்பகதக் கலந்துகரயோ ல்கள் 
எடுத்துக்கோட்டுகின்றன. திரும்பிச் மசல்பவர்கள் தோங்கள் முகங்மகோடுத்த 
 ிர்வோக மற்றும் அரசியல் தக கள் பற்றிக் குறிப்பிட் னர். டமலும் தம்கமச் 
சுற்றியுள்ள தமிழ் சமுதோயத்து னோன உறவுகள் பற்றியும் குறிப்பிட் னர்.   
 
தோங்கள் எங்டக இ ம்மபயர்ந்து மசன்றனடரோ அங்டகடய இன்னும் 
வோழ்ந்துவருபவர்கள் தம்கமச் சுற்றி வோழ்ந்துவரும் சமுதோயங்களு ன் தோம் 
எதிர்ட ோக்கும் சவோல்கள் பற்றியும் ஒன்றிற்கும் டமற்பட்  இ த்தில் 
‘இல்லத்திகனக்’ கண்டுபிடிப்பதில் உள்ள சவோல்கள் பற்றியும் டபசினர். 
 

இந்தக் கலந்துகரயோ ல்களில் தங்கள் ட ரத்திகனச் மசலவழித்துத் தங்கள் 
சிந்தகனககளயும்  ிகனவுககளயும் ஆழமோன கருத்துக்ககளயும் 
பகிர்ந்துமகோண்  அகனவருக்கும் ஆசிரியர்கள்  ன்றிக் க ன்பட்டுள்ளனர். 
இகணப்புக்ககள உருவோக்கி, இதகனச் சோத்தியமோக்கி, கலந்துகரயோ கல 
வசதிப்படுத்துவதில் உதவி வழங்கியகமக்கோக மபண்கள் மசயற்போட்டுக்கோன 
வகலயகமப்பு மற்றும் முஸ்லிம் மபண்கள் அபிவிருத்தி  ம்பிக்கக  ிதியம் 
ஆகியவற்றிற்கும் ஆசிரியர்கள்  ன்றி மதரிவிக்க விரும்புகின்றனர். 
அகவுரிமை, பாதுகாப்மப உறுதி செய்வதற்காக சபயர்கள் 
சவளிப்படுத்தப்படவில்மை. 
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வ க்கில் இருந்து மவளிடயற்றப்பட்  முஸ்லிம்கள் மதோ ர்பில் பிரகசகள் 
ஆகணக்குழு 2001 ஆம் ஆண்டில் மவளியிட்  ‘பரிகோரத்திற்கோன டத ல்: 
வ க்கு முஸ்லிம்களின் ககத’ எனும் அறிக்கக இச்சமுதோயத்தின் 
இ ப்மபயர்வு, புலப்மபயர்வுப் போங்குகள் பற்றிய பூரணமோனதும் 
விரிவோனதுமோன விபரங்ககள வழங்குகின்ற கோரணத்தினோலும் 
இச்சமுதோயத்தின் ஏகனய ககதககள வழங்குகின்ற கோரணத்தினோலும் 
ஆசிரியர்கள் பிரகசகள் ஆகணக்குழுவிற்கும்  ன்றி மதரிவிக்க 
விரும்புகின்றனர். 
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அேர்கள் இப்வபோது எங்வக? 
 
இக்கருத்திட் த்திற்கோக ஆசிரியர்கள் உகரயோடிய மபண்களின் குடும்பங்கள், 
அவர்களின் அன்புக்குரியவர்கள் மற்றும்  ண்பர்கள் 1990 ஆம் ஆண்டில் 
இ ப்மபயர்வு  ிகழ்ந்தபின்னர் இப்டபோது எங்டக வசிக்கின்றனர் என்பகத 
இப்புள்ளிகள் சுட்டிக்கோட்டுகின்றன. இ ம்மபயர்ந்து திரும்பிவந்த வ புல 
முஸ்லிம் மக்களின் முழுகமயிகனயும் இகவ பிரதி ிதித்துவம் 
மசய்யவில்கல. 

 
 
 
புத்தளம், போனந்துகற, பலககத்துகற, டபோரத்டதோட் , மபரியமுல்கல, 
மதுரங்குளி, வணோத்தவில்லு, புளிச்சோக்குளம், சரிகமுல்ல, மதோட் வத்த, 
குருணோகல், மககுணமகோல்ல, அக்குரண, டபருவகள, கட்டுகஸ்டதோட்க , 
 ோச்சிக்கு ோ, அளுத்கம, ஆனமடுவ,  ீர்மகோழும்பு, கல்பிட்டி, ஆலங்கு ோ, 
ஊர்கோவற்துகற, யோழ்ப்போணம், முல்கலத்தீவு 
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ேோழ்ப்போணம் 

 

1990 ஒக்ட ோபரில் தமிழீழ விடுதகலப் புலிகளினோல் மவளிடயற்றப்பட்  
கோரணத்தினோல் 3,500 முஸ்லிம் குடும்பங்கள் யோழ்ப்போணத்திகன விட்டு 
மவளிடயறும்  ிகலடயற்பட் து. 30 வரு ங்களின் பின்னர், 750 டபர்தோன் 
யோழ்ப்போணத்திற்கு மீண்டும் திரும்பியுள்ளனர். 
 

இ ம்மபயர்ந்து மசன்ற இ ங்களில்  ிகலயோன மதோழில்ககளப் மபற்றும் 
வியோபோரங்ககளத் மதோ ங்கியும் வோழ்ந்துவருபவர்கள் பலரும் 
அப்பிரடதசங்களில் டசர்ந்து கல்வி பயிலும் அவர்களின் பிள்களகளும் மசோந்த 
இ ங்களுக்குத் திரும்பிச் மசல்லவில்கல. மசோந்த இ ங்களில் மீளக் 
குடிடயறுவதில் உள்ள சிரமங்ககளத் தோங்குவதற்கு உ ல் வலிகமயில்லோத 
கோரணத்தினோல் முதியவர்களும் திரும்பிச் மசல்லவில்கல. திரும்பிச் 
மசன்றவர்களில் மபரும்போன்கமயோனவர்கள் 1990 இல் மவளிடயறுவதற்கு 
 ிர்ப்பந்திக்கப்பட் டபோது சிறுவர்களோக இருந்தவர்களோவர். 
 

‘முதிேேர்களோன எங்களில் பலர் திரும்பிச் வென்றதமக்கோன கோரணம் 
ேோழ்ப்போணத்தில் உள்ள கோணிகள் எமக்குச் வெோந்தமோனதே எனும் 
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எமது உறுதிேோன திடெங்கற்பமோகும். எமது வெோந்த இடம் என எம்மோல் 
உரிதம வகோரக்கூடிே இடம் அது என்பதோலோகும். 

 

 
இல்லத்திதன மீளக் கட்டிவேழுப்பல், கோணிேிதன மீளக் வகோரல் 

 

யுத்தம் முடிவக ந்த உ டனடய 2010 ஆம் ஆண்டில் பல குடும்பங்கள் யோழ் 
கு ோ ோட்டிற்குத் திரும்பின. இந்திய அரசோங்கத்தின் உதவியு ன் 
டமற்மகோள்ளப்பட்  வ ீகமப்புக் கருத்திட் த்தின் மூலம் வடீுககளப் 
மபற்றுக்மகோள்ள இந்த மக்கள் வரு க்கணக்கோகக் கோத்திருக்கும் 
 ிகலடயற்பட் து. இக்கருத்திட் த்தின் கீழ் வடீுககளப் மபற்றுக்மகோள்ள 314 
டபர் விண்ணப்பித்தனர். ஆனோல் இற்கறவகர இவர்களில் 190 டபருக்டக 
வடீுகள் கிக த்துள்ளன. 
 

“திரும்பிேந்த 750 குடும்பங்களுள், வெோற்பமோனேர்களுக்கு மட்டுவம 
வெோந்தமோகக் கோணிகள் உள்ளன. ஏதனவேோர் ேோடதக ேடீுகளில் 

ேெிக்கின்றனர் அல்லது தம் உறேினர்களுடன் ேோழ்கின்றனர்.  தங்கள் 
உறேினர்கள் திரும்பி ேர எண்ணிேிரோத கோலிேோன ேடீுகளில் ெிலர் 

ேெித்துேருகின்றனர். தமது ேடீுகதள ேிற்றேர்கள் கோணிகதளப் புதிதோக 
ேோங்கவேண்டியுள்ளது. எவ்ேோறோேினும் ேோடதகயும் உேர்ேோகவே 

கோணப்படுகின்றது. ேடீுகளும் ேதரேறுக்கப்பட்ட அளேிவலவே 
கிதடக்கக்கூடிேதோக உள்ளன.” 

 

சண்க யினோல் டசதமோக்கப்பட்  பின்னர் முப்பது வரு ங்களோகப் 
பயன்படுத்தப்ப ோதிருந்த வடீுககள அந்த வடீுகளின் உரிகமயோளர்கடள 
தங்களின் மசோந்தச் மசலவில் திருத்தடவண்டியிருந்தது. அரசோங்கத்தினோலும் 
பல்டவறு சர்வடதச வ ீகமப்புக் கருத்திட் ங்களினோலும் வழங்கப்பட்  வடீுகள் 
அகனத்தும் புதியகவயோகும். 
 

திரும்பிவந்த ஒவ்மவோரு குடும்பத்திற்கும் அகதிகளுக்கோன ஐக்கிய  ோடுகள் 
உயர் ஸ்தோனிகர் அலுவலகம் வடீுககள மீள  ிர்மோணிப்பதற்கோன 
உபகரணங்களும் மபோருட்களும் அ ங்கிய மபோதிககளயும் சட்டி 
போகனககளயும் வழங்கியது. யுத்தத்தின் பின்னர் தமது போரம்பரியத் தோய் 
 ிலங்களுக்குத் திரும்பிவந்த இ ம்மபயர்ந்த மக்களுக்கு அரசோங்கத்தினோல் 
மற்றுமமோரு  ட் ஈட்டுப் மபோதி வழங்கப்பட் து. இதற்ககமய, குடும்பங்கள் 
முதலில் 5000 ரூபோ மகோடுப்பனவிகனப் மபற்றுக்மகோள்ளும். இதகனத் 
மதோ ர்ந்து 25000 ரூபோ மகோடுப்பனவிகனப் மபற்றுக்மகோள்ளும். 
 

திரும்பி வந்த முஸ்லிம் குடும்பங்களில் மசோற்பமோனவற்றிற்டக 5000 ரூபோ 
மகோடுப்பனவு வழங்கப்பட் து. எவ்வோறோயினும் பல தமிழ்க் குடும்பங்கள் 25000 
ரூபோ மகோடுப்பனவிகனப் மபற்றுக்மகோண் தோகவும் தமக்கு அது 
கிக க்கவில்கல என்றும் இவர்கள் குறிப்பிட் னர். தமிழ்ப் மபரும்போன்கம 
வ  மோகோணத்தில் உள்ள மோவட் ச் மசயலகத்திலும் ஏகனய  ிர்வோக 
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அலுவலகங்களிலும்  ிலவும் பக்கச்சோர்பிகன இது பிரதிபலிக்கின்றது எனத் 
திரும்பிவந்தவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். 
 

மக்கள் மவளிடயற்றப்ப  முன்னர் போரம்பரிய முஸ்லிம் பிரடதசமோக இருந்த 
சோபி  கர் அதிகோரிகளினோல் அரசோங்க  ிலமோகக் குறிப்பி ப்பட்டு தமிழ் 
மக்களுக்கு வி ிடயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. மூர்வதீியும் அரோலி வதீியும் 
சந்திக்குமி த்திலுள்ள  ிலம் பூர்வகீமோக முஸ்லிம்களுக்குச் 
மசோந்தமோனதோகும். ஆனோல் இந்த  ிலம் வயற்கோணி என்றும் அதில் 
பயிர்ச்மசய்கக மோத்திரடம டமற்மகோள்ளப்ப  முடியும் என்று மோவட் ச் 
மசயலகம் குறிப்பிடுகின்றது. திரும்பிவந்த முஸ்லிம் குடும்பங்கள் 
இக்கோணியிகன மீளக் டகோர முயற்சித்தடபோதிலும்  ீதிமன்றக் கட் களகள் 
இவர்ககளத் தடுத்துவிட் ன. 

 

இ ம்மபயர்ந்த பல முஸ்லிம் ஆண்கள் 2009 ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 
முடிவக ந்த உ டனடய வியோபோரத்திற்கோக யோழ்ப்போணத்திற்குத் 
திரும்பிவந்தனர். இச்சந்தர்ப்பத்தில் இவர்கள் தங்களின் கோணிககளயும் 
அண்டியிருந்த ஏகனய முஸ்லிம்களின் கோணிககளயும் தமிழ் மக்களுக்கு 
விற்றுவிட் னர். இதகனயடுத்துத் தங்கள் கோணிகளும் விற்கப்படுவகதத் 
தவிர்ப்பதற்கோக பல முஸ்லிம்கள் திரும்பி வந்தனர். 
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“நீங்கள் ஏன் திரும்பி ேந்தரீ்கள்?” 

 

முஸ்லிம்கள் மவளிடயற்றப்ப  முன்பு தமிழ்க் கலோசோரத்தின் சில அம்சங்கள் 
முஸ்லிம் சமுதோயத்தினரின் வோழ்வு ன் கலந்திருந்தன. மவளிடயற்றப்ப  
முன்னர் யோழ்ப்போணத்தில் திருமணம் முடித்திருந்த சில முஸ்லிம் மபண்கள் 
தங்களின் திருமணத்தின் டபோது தோங்கள் தோலி கட்டிக்மகோண் கத 
 ிகனவுகூர்ந்தனர். இப்மபண்கள் தமது  ோளோந்த ஆக யோகச் டசகலககள 
அணிந்து வந்தது ன் தோவணியிகனத் தங்கள் டதோள்களில் டபோடுவகத 
வழகமயோகக் மகோண்டிருந்தனர். புத்தளத்திற்கு இவர்கள் 
மசல்லடவண்டிடயற்பட் டபோடத அங்கு வோழ்ந்த முஸ்லிம்களின் பழகமவோத 
சமய  க முகறக்கு அகமவோக முகத்திகன மூடும் வழகம இவர்களில் 
அதிகரித்தது. 
 

2010 ஆம் ஆண்டு இந்த முஸ்லிம் குடும்பங்கள் யோழ்ப்போணத்திற்குத் 
திரும்பிவந்தடபோது, யுத்தத்தின் பின்னர் அங்கு ஏற்கனடவ குடிடயறியிருந்த 
தமிழ் மக்களில் சிலரின் மத்தியில் இவர்கள் பற்றிய சந்டதகம் கோணப்பட் து. 
திரும்பி வந்த முஸ்லிம் மக்களி ம் “ ீங்கள் ஏன் திரும்பி வந்தீர்கள்” என இளம் 
தகலமுகறயினர் டகட் னர். இவ்வோறு வினோத்மதோடுத்த இளந் 
தகலமுகறயினரில் இந்த முஸ்லிம் மக்கள் மவளிடயற்றப்பட் கம பற்றி 
அறிந்திரோத பல்டவறு  ிர்வோகப் பதவிககளத் தற்டபோது வகிக்கும் இளம் 
அதிகோரிகளும் இருந்தனர். மூத்த தகலமுகறயிகனச் டசர்ந்த தமிழ் மக்களில் 
சிலருக்கு கு ோ ோட்டில் மவளிடயற்றப்ப லுக்கு முன்னர் முஸ்லிம் மக்கள் 
வோழ்ந்தகம  ன்கு மதரியும். இருப்பினும் ‘தமிழ் மக்களின் கோணிககள 
எடுப்பதற்கோகடவ அவர்கள் வந்துள்ளனர்’ என்டற இவர்கள் இன்னும் 
கூறுகின்றனர். 
 

“நோளோந்த ேோழ்ேில், ேோழ்ப்போணத்தில் தமிழ் மக்களுக்கும் முஸ்லிம் 
மக்களுக்கும் இதடேிலோன உறவுகளும் இதடேீடுகளும் 

நட்புமிக்கதேேோகவே உள்ளன. எவ்ேோறோேினும் ஒரு ெிறு பிரச்ெிதன 
ஏற்பட்டோலும் ஒரு ெமுதோேமோக முஸ்லிம்கள் மீவத குற்றம் 

சுமத்தப்படுகின்றது.” 

 

அண்கமக் கோலங்களில் இவ்வோறோன பல சம்பவங்கள்  ிகழ்ந்துள்ளன. ஏப்ரில் 
2019 உயிர்த்த ஞோயிறு தோக்குதல்   ந்த பின்னர் “எல்லோ முஸ்லிம்களும் 
ஒன்றுதோன்” என்று தமிழ் மக்கள் கூறுவகதக் டகட்கக்கூடியதோக இருந்தது. 
வன்முகறக்குக் கோரணமோன தற்மகோகலக் குண்டுதோரிககள சோதோரண 
முஸ்லிம்களு ன் சமப்படுத்தி இவ்வோறு ககதகள் கூறப்பட் ன. சில தமிழ் 
மக்கள் முஸ்லிம்ககள ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்று அகழத்தது ன் தமிழ் 
கவத்தியர்கள் கூ த் தமது முஸ்லிம் ட ோயோளர்ககள இவ்வோறு 
அகழத்தகமயிகனக் கோணக்கூடியதோக இருந்தது. அபோயோ மற்றும்  ிகோப் 
ஆகியவற்றிகன அணிவகதத் தக மசய்யும் ஒழுங்குவிதிகள் 
அமுல்படுத்தப்பட் டபோது தமது டதகவகளுக்கோக மவளிடய வரோது முஸ்லிம் 
மபண்கள் வடீுகளுக்குள் மு ங்கியிருந்தனர். அச்சம் கோரணமோகவும் 
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 ிச்சயமற்றதன்கம கோரணமோகவும் பல மபண்கள் அன்றிலிருந்து இவற்கற 
அணிவகத  ிறுத்திவிட் னர். 

 

திரும்பி ேருதலுக்கோன உேர் ேிதல 

 

திரும்பி வருவது எனப் பல குடும்பங்கள் எடுத்த முடிவின் கோரணமோக, 
அச்சந்தர்ப்பத்தில் யோழ்ப்போணத்திற்குத் திரும்பிவர முடியோமல் இருந்த 
அல்லது திரும்பி வரும் தீர்மோனத்திகன எடுக்க முடியோதிருந்த தமது 
அன்புக்குரியவர்ககளயும் உறவினர்ககளயும் விட்டுப் பிரியும்  ிகலக்கு 
முகங்மகோடுத்தன. பல குடும்பங்ககளப் மபோறுத்த அளவில் திரும்புவதில்கல 
என்ற இவ்வோறோன தீர்மோனம் அவர்கள் இனிடமலும் ஒருடபோதும் 
திரும்பமோட் ோர்கள் என்பகதக் குறிக்கவில்கல – சிலர் யோழ்ப்போணத்தில் 
உட்கட் கமப்பு அபிவிருத்திக்கோகக் கோத்திருக்கின்றனர் – அதோவது 
இ ப்மபயர்வின் இன்மனோரு  ிகலக்கு மீண்டும் மசல்லோமல் வடீுகளும் 
வோய்ப்புக்களும் வழங்கப்படும் வோக்குறுதி அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் வகர. 

 

“திரும்பி ேருதல் என்பது ஓர் இலகுேோன வெேன்முதறேோகவும் 
இருக்கேில்தல அல்லது ஓர் எளிதமேோன வெேன்முதறேோகவும் 

இருக்கேில்தல. திரும்பி ேந்த எங்களில் பலர் இன்னும் இதடமோற்ற 
நிதலேிவலவே இருக்கின்வறோம்.” 

 

வமீ ோன்றிகனப் மபற்றுக்மகோள்ளும் மசயன்முகறயிகனயும் அது 
கடினமோனதோக்கியுள்ளது. அருகோகமயிடலடய குடும்பம் வசிக்கடவண்டும் என 
அரசோங்கம் எதிர்போர்க்கின்றது. அதோவது கோணியில் கட் ப்பட்  குடிகசயில் 
வசித்தல் அல்லது கட்டி முடிக்கப்படும் வகர வோ கக வடீ்டில் வசித்தல். 
இளம் பிள்களகளு ன் திரும்பிவரும் குடும்பங்களுக்கு இது குறிப்போகக் 
கடினமோனதோகும். அதிகோரிகள் வருககயில்  ீங்கள் மவளிடய மசன்றுள்ளரீ்கள் 
என அவர்கள் அறிந்துமகோண் ோல், அதோவது அர்கள் வந்தடபோது  ீங்கள் 
மளிககக் கக க்குச் மசன்றிருந்தோலும் கூ ,  ீங்கள் மவளிடயறிவிட் தோகடவ 
அவர்களோல் அறிக்ககயி ப்படுவரீ்கள். எனடவ உங்களுக்கோக வமீ ோன்றிகனக் 
கட்டும் மசயன்முகற அப்டபோது  ிறுத்தப்படும். 

 

இப்டபோது, குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவடரோ, உறவினடரோ அல்லது  ண்படரோ 
இறந்துவிட் ோல் அவரின் அன்புக்குரியவர்களினோல் ஈமச்ச ங்கினில் 
கலந்துமகோள்ள முடியோது. ஏமனனில் பயணம்  ீண் தோக இருக்கின்றது 
என்பது ன் பயணமும் கிக க்கும் டபோக்குவரத்திடலடய தங்கியுள்ளது. 
இறந்தவர்ககள 24 மணித்தியோலங்களில் அ க்கம் மசய்வது முஸ்லிம்களின் 
வழகம என்கின்ற கோரணத்தினோல் பல குடும்ப உறுப்பினர்கள் தோமதமோக வந்து 
இறுதிச் ச ங்கினில் கலந்துமகோள்ள முடியோமற் டபோனகம பற்றிப் பல 
மபண்கள் குறிப்பிட் னர். தோம் இ ம்மபயர்ந்து வோழும் இ ங்களில் இருந்து 
குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒருவர் மற்றவகரச் சந்திப்பதற்கோகடவோ அல்லது 
மரணச் ச ங்கில் கலந்துமகோள்வதற்கோகடவோ அல்லது திருமணத்தில் 
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கலந்துமகோள்ளடவோ அல்லது சமயத் திருவிழோவிற்டகோ யோழ்ப்போணத்திற்கு 
வருவதற்குக் கணிசமோன மசலவு ஏற்படுகின்றது. 
 

வதோழில்ேோய்ப்புத் வதோடர்போன பிரச்ெிதனகள் 

 

முஸ்லிம்கள் புத்தளத்திற்கு இ ம்மபயர்ந்தடபோது மதோழில்வோய்ப்பு என்பது 
பலருக்கும் சவோலோக இருந்தது. யோழ்ப்போணத்தில் ஒருவர் முச்சக்கரவண்டிச் 
சோரதியோகப் பணியோற்றியிருந்தோல் புத்தளத்திலுள்ள முச்சக்கரவண்டிச் 
சோரதிகள் அவர்ககள அடத மதோழிகலச் மசய்ய அனுமதிக்க மோட் ோர்கள். 
இ ம்மபயர்ந்த பல முஸ்லிம் ஆண்களும் மபண்களும் இதனோல் அற்பக் 
கூலிக்கோக கூலித் மதோழிலோளர்களோக டவகல மசய்யும்  ிகலடயற்பட் து. சில 
சந்தர்ப்பங்களில் வோரமமோன்றிற்கு 600 ரூபோ மட்டுடம ஈட்டும்  ிகலயும் 
கோணப்பட் து. 
 

யோழ்ப்போணத்திற்குத் திரும்பிவரும் முஸ்லிம்களுக்குத் மதோழில்வோய்ப்பு 
என்பது கடினமோனதோக இருந்து வருகின்றது. அதிகமோன ஆண்கள் பகழய 
இரும்பிகனயும் பிளோஸ்திக் மபோருட்ககளயும் ஏகனய மபோருட்ககளயும் 
டசகரித்தும் டசர்த்தும் பிகழப்பு   த்திவருகின்றனர். இவர்கள் இவற்றிகன 
மீள்சுழற்சிக்கோக எடுத்துச் மசல்கின்றனர் அல்லது மகோழும்பிலுள்ள கக களில் 
அல்லது மதோழிற்சோகலகளில் விற்றுவருகின்றனர். இத்மதோழில் மிகவும் 
 ிகலயற்றதோகும் என்பது ன் அற்ப வருமோனத்திகனடய ஈட்டிக் 
மகோடுக்கின்றது. உயிர்த்த ஞோயிறு தோக்குதலின் பின்னர் கழிவுப் மபோருட்ககளச் 
டசகரிப்பதற்கோக முஸ்லிம் ஆண்கள் தமிழ்ப் பிரடதசங்ககளக் க ந்து மசல்ல 
அனுமதிக்கப்படுவதில்கல. 

 

இடப்வபேர்ேிதன நிதனவுகூர்தல் 

 

இ ம்மபயர்ந்தடபோது தோம் வோழ்ந்த பிரடதசத்தில் தம்மு ன் வோழ்ந்த மக்கள் 
தம்கம  ன்கு   த்தியகதப் மபண்கள்  ிகனவுகூர்ந்தனர். ஒரு மபண் தனது 
இ ப்மபயர்வு அனுபவத்திகனப் பகிர்ககயில், தோன் யோழ்ப்போணத்தில் இருந்து 
பூ கரிக்கு மலோறியில் மசன்று அங்கிருந்து  ோச்சிக்கு ோவிற்குப் ப கில் மசன்று 
அங்டக இரவிகனக் டகோயில் ஒன்றில் கழித்தகத  ிகனவுபடுத்தினோர். 
 

1990 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் யோழ்ப்போண முஸ்லிம்கள்  ிதி ரீதியோகவும் 
மபோருளோதோர ரீதியோகவும் மசழிப்போக இருந்தகத இவர்கள் குறிப்பிட் னர். 
எவ்வோறோயினும், மவளிடயற்றப்பட்  அன்கறய தினம், தமக்குச் மசோந்தமோன 
அகனத்கதயும் விட்டுச் மசல்லுமோறு குடும்பங்களுக்குக் கட் களயி ப்பட் து. 
மபறுமதியோனகவ அகனத்கதயும் விடுதகலப் புலிகள் 
எடுத்துக்மகோண் து ன் தமது உக களிலும் உ லிலும் மக்கள் மகறத்து 
எடுத்துச் மசன்ற மபோருட்ககளயும் பறித்மதடுப்பதற்கோக அவர்ககள  ன்கு 
டசோதகன மசய்டத மசல்ல அனுமதித்தனர். இம்மக்கள் விட்டுச் மசன்ற 
உக கமகளுக்கோகவும் மசோத்துக்களுக்கோகவும் இதுவகரயில்  ட் ஈடு என்ற 
வககயில் எதுவும் இவர்களுக்கு வழங்கப்ப வில்கல. 
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யோழ்ப்போணத்திற்கு மவளிடய வோழ்ந்த முஸ்லிம்களு ன் இந்தக் குடும்பங்கள் 
எவ்வித உறவிகனயும் மகோண்டிருக்கவில்கல. வியோபோரங்களுக்கோக ஏகனய 
 கரங்களுக்கு முன்னர் விஜயம் மசய்தவர்கள் மோத்திரடம மதோ ர்புககளக் 
மகோண்டிருந்தனர். யோழ்ப்போணத்தில் இருந்த மவளிடயற்றப்பட்  பின்னர் 
தங்குவதற்கு இ ம் டதடியடபோது, தற்கோலிகமோகடவனும் தங்குவதற்கு 
இத்மதோ ர்புகள் இவர்களுக்கு  ன்கு உதவின. 

 

புத்தளத்திகன அக ந்த மக்கள் போ சோகலகளில் தங்கினர். பள்ளிவோயல்கள் 
இம்மக்களுக்கு இலவசமோக உணவு வழங்கின. அநுரோதபுரத்திற்குச் 
மசன்றவர்களுக்கு மதற்கின் உட்பகுதிகளுக்குச் மசன்றவர்களு ன் 
மதோ ர்புககளப் டபணக்கூடியதோக இருந்தது. 
 

இ ம்மபயர்ந்த மக்கள் முகோம்களிலும் பள்ளிவோயல்களிலும் 
தங்கியிருந்தடவகள தூங்குவதும் கழுவுவதும் கழிப்பகறக்குச் மசல்வதும் என 
அகனத்கதயும் ஒடர சூழலிடலடய  ிகறடவற்றடவண்டியிருந்தது. தமது 
குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லோத ஆண்களு ன் டசர்ந்து இந்த வசதிககளப் 
பயன்படுத்துவது மபண்களுக்குப் பழக்கமற்றதோக இருந்தது ன் அவர்கள் 
இதற்குத் தங்ககளப் பழக்கப்படுத்திக்மகோள்ள டவண்டியிருந்தது. ஒரு த கவ, 
40 குடும்பங்கள் ஒரு கோணியில் தங்கியிருந்தன. இவர்களுக்மகன  ோன்கு 
கழிப்பகறகளும் இரண்டு கிணறுகளுடம இருந்தன. தமது இறுதிச் 
டசரி த்திற்கு மக்கள்  கரும்டபோது புதிய  கரங்களில் வடீுககளக் 
கட்டிக்மகோள்ள குடும்பங்கள் ஒன்று மற்மறோன்றிற்கு உதவிமசய்துமகோண் ன. 
 

உள்ளூர் மக்கள் டபசிக்மகோள்ககயில் “அவர்கள் இ ம்டபயர்ந்தவர்கள்” எனக் 
குறிப்பிடுவது இம்மக்களுக்கு இ ப்மபயர்விகனத் மதோ ர்ச்சியோக 
ஞோபகப்படுத்தி வருகின்றது. 
 
 

எதிர்கோலம் பற்றிே ெிந்ததன 

 

மவளிடயற்றப்ப  முன்னர் முஸ்லிம் பிரடதசத்தில் ஐந்து போ சோகலகள் 
இயங்கிவந்தன. ஆனோல் ஒஸ்மோனியோ கல்லூரியும் கதீஜோ போ சோகலயுடம 
மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒஸ்மோனியோ கல்லூரியில் உயர் தரம் 
வகரயிலோன  வகுப்புக்கள் க ந்த ஒரு வரு மோக   த்தப்பட்டு வருகின்றன. 
கதீஜோ போ சோகலயில் சோதோரண தரம் வகரயிடலடய வகுப்புக்கள் உள்ளன. 
மோணவர்கள் உயர் தரத்திற்குச் மசல்வதற்கு தமிழ் போ சோகலகளுக்கு 
மோறடவண்டியுள்ளது.  

 

சில மபற்டறோர்கள் டியூசன் வகுப்புக்களுக்கோக டமலதிக பணத்திகனச் 
மசலவழிக்க விரும்போதவர்களோக இருக்கின்றனர் அல்லது தம் வடீுகளுக்கு 
அருகோகமயில் இல்லோத வகுப்புக்களுக்குப் பிள்களககளச் மசல்ல 
அனுமதிக்கோதவர்களோக இருக்கின்றனர். இதனோல் முஸ்லிம் சிறுவர்கள் 
டவகலக்குச் மசல்கின்றனர். டமலும் பல இளஞ்சிறோர்கள் டபோகதப் 
மபோருளு ன் மதோ ர்புககள உருவோக்கிக்மகோள்கின்றனர்.  
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தற்கோலத்தில் முஸ்லிம் மபண்கள் எதிர்ட ோக்கும் சமூகப் பிரச்சிகனகள் பற்றிப் 
மபண்கள் டபசுகின்றனர். ஒரு மபோது முகத்திகனக் மகோண்டிருக்க டவண்டிய 
டதகவயிகன ஏற்படுத்தும் அதிகோரத்திகனக் மகோண்டிருக்கும் பதவியிகனப் 
மபண்கள் வகிக்கக்கூ ோது அல்லது மபண்கள் அதிகம் படிக்கக்கூ ோது என 
சமுதோயத் தகலவர்களும் சமயத் தகலவர்களும் டபோதகன மசய்து 
வருகின்றனர்.  

 

மவளிடயற்றகலப் பற்றியும் அதன் சிக்கல்ககளப் பற்றியும் 
கலந்துகரயோடுவதற்கோகப் புலகமயோளர்களோலும் எழுத்தோளர்களோலும் 
கல்வியியலோளர்களோலும் கூட் ப்படும் மக்கள் மன்றங்களில் சமுதோய மக்கள் 
கலந்துமகோள்ளக்கூடியவர்களோக இருக்கின்றனர். எவ்வோறோயினும் தங்கள் 
கிரோமங்களில் தங்ககளச் சுற்றி வோழ்பவர்களு ன் இடத வககயோன 
தகலப்பிகனப் டபச முடியோது என்பது அவர்களுக்குத் மதரியும். 
 

“வேளிவேற்றத்திதன அனுபேிக்கோத ததலமுதறேிதனச் வெர்ந்த இளஞ் 
ெிறுேர்கள் ெமுதோேத்தின் ேரலோறு பற்றி அக்கதறேற்றேர்களோக 

இருப்பதுடன் மூத்வதோரோகிே எம்மிடம் அதுபற்றிக் வகட்கோதேர்களோகவும் 
இருக்கின்றனர். ெமுதோேம் இடம்வபேர்ந்து வென்ற வதற்கிவலவே 

இேர்களில் அதிகமோனேர்கள் பிறந்திருக்கின்றனர். எனவே இேர்கள் 
ேடக்குடன் எத்வதோடர்பிதனயும் உணரோதேர்களோக இருக்கின்றனர்.” 

 

யோழ்ப்போண மோவட் த்தில் வோக்களிப்பதற்டக சமுதோயம் 
பதிவுமசய்யப்பட்டுள்ளது. டதர்தல்கள் ம ருங்குககயில், ஏற்கனடவ ஊருக்குத் 
திரும்பி வந்த  பர்கள் டவறு இ ங்களில் வோழும் தங்களின் குடும்பங்ககளயும் 
 ண்பர்ககளயும் மதோ ர்புமகோண்டு வோக்களிக்க ஊருக்கு வருமோறு 
அகழக்கின்றனர். இவ்வோறு வருவதற்கு எல்டலோரோலும் முடிவதுமில்கல 
அல்லது எல்டலோரும் அவ்வோறு வரத் தீர்மோனிப்பதுமில்கல. 

 

மவளிடயற்றப்பட்டு 30 வரு ங்கள் க ந்துவிட் ன. தோங்கள் 
இ ம்மபயர்ந்ததிலிருந்து வோழ்ந்து வந்த இ ங்களிடலடய மக்கள் பலரும் 
கோணிககள வோங்கியுள்ளனர். யோழ்ப்போணத்திற்குத் திரும்புவது என்பது 
இம்மக்ககளப் மபோறுத்த அளவில் அவர்களின் வோழ்விகன மீண்டும் 
பூச்சியத்தில் இருந்து ஆரம்பிப்பகதக் குறிக்கும். இதற்கு அரசோங்கத்தின் எந்த 
உதவியும் கிக ப்பதற்கோன சோத்தியமும் அரிதோனதோகும்.  
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முல்தலத்தவீு 

 

வ  மோகோணத்தில் இருந்து 1990 இல் மவளிடயற்றப்பட்  முஸ்லிம்களுள் 
முல்கலத்தீவில் இருந்து மவளிடயற்றப்பட்  1000 முஸ்லிம் குடும்பங்களும் 
அ ங்குகின்றன. கோலப்டபோக்கில் இந்த எண்ணிக்கக 5000 குடும்பங்களோக 
அதிகரித்துள்ளது ன் புதிய தகலமுகறயினர் சமுதோயத்தில் டசர்ந்துள்ளனர். 
 

திரும்பிவந்து தங்களின் தோய் மண்ணில் குடிடயறிய மக்களுக்கு இ வசதி, 
வ ீகமப்பு மற்றும்  ீர் ஆகியகவ மதோ ர்ந்தும் பிரச்சிகனக்குரிய 
வி யங்களோக இருந்து வருகின்றன. இக்கோரணத்தினோல் பல குடும்பங்கள் 
புத்தளத்திலும் தோம் இ ம்மபயர்ந்து வோழ்ந்து வரும் டவறு இ ங்களிலும் 
மதோ ர்ந்து வோழ்வது எனத் தீர்மோனித்துள்ளனர். முல்கலத்தீவில் 
பதிவுமசய்துள்ள 2000 முஸ்லிம் குடும்பங்களில் அகரவோசியினர் மோத்திரடம 
அந்த மோவட் த்தில் இன்னும் வோழ்ந்து வருகின்றனர். 

 

“திரும்பிச் வெல்ேதில்தல என ஏதனவேோர் எடுத்த தரீ்மோனத்திற்கோன 
கோரணம் இடம்வபேர்ந்து இரண்டு தெோப்தங்களின் பின்னர் இேர்கள் 

புத்தளத்திலும் ஏதனே இடங்களிலும் ஆழமோன உறவுகதள ஏற்படுத்தி 
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ேோழ்க்தகேில் நிதலவபற்றுேிட்டதமேோகும். முல்தலத்தேீில் இருந்து 
வேளிவேறிேேர்கள் புத்தளத்தில் திருமணம் முடித்து குடும்பங்களோகப் 

வபருகி அங்வகவே வதோழில்கதளயும் ேிேோபோரங்கதளயும் வெய்து 
ேோழ்ந்து ேருகின்றனர்.” 

 

முல்கலத்தீவில் தற்டபோது வோழ்ந்து வரும் முஸ்லிம்கள் தமது மசோந்த இ ம் 
எனக் கூறக்கூடிய இ த்திற்குத் திரும்பியகதயிட்டு மகிழ்ச்சியோக உள்ளனர். 
ஒரு குடும்பத்தின் சகல கிகளயினரும் திரும்பி வந்துள்ள சந்தர்ப்பங்கள் 
கோணப்படுகின்றன. அதோவது உறவினர்கள் அகனவரும் ஒன்றோக 
வோழ்கின்றனர். மவளிடயற்றப்ப  முன்னர் அதிகமோன மக்கள் ஓகல வடீுகளில் 
எவ்வோறு வோழ்ந்து வந்தனர் என்பகதப் மபண்கள்  ிகனவுகூர்ந்தனர். இப்டபோது 
வ ீகமப்புத் திட் ம் மூலமோகவும் அல்லது குடும்பத்தின் மசலவின் 
கோரணமோகவும் பல குடும்பங்கள் தற்டபோது  வனீ வடீுகளில் வோழ்ந்து 
வருகின்றன. தனிப்பட்  மகோக யோளர்கள் மூலம் இவர்கள் கிணறுககளயும் 
விவசோயத்திற்கோகக் குழோய்க் கிணறுககளயும் அகமத்துள்ளனர். 
 

மதோழில்ககளப் மபற்றுக்மகோள்வதில் சிரமத்திகன எதிர்ட ோக்குதல் டபோன்ற 
பல பிரச்சிகனகள் இன்னும் தீர்க்கப்ப ோமடலடய இருக்கின்றன. மபண்ககளத் 
தகலகமயோகக் மகோண்  குடும்பங்களின் மபோருளோதோர  ிகலகமகள் மிகக் 
கடினமோனகவயோக இருக்கின்றன. தமது குடும்பங்களுக்கு உதவுவதற்கோன 
ஒடர வழியோகப் பலர் மவளி ோடுகளுக்கு டவகல டதடிச் மசன்றுள்ளனர். 
ஆனோல் க ந்த ஏப்ரலில்  க மபற்ற உயிர்த்த ஞோயிறு தோக்குதலின் பின்னர்  
இதுவும் மதரிவுமசய்ய முடியோத ஒன்றோக மோறியுள்ளது.  

 

 
ஒரு புதிே வபோரோட்டத்திற்குத் திரும்புதல் 

 

முல்கலத்தீவிற்குத் திரும்பி வருபவர்கள் எதிர்ட ோக்கும் பிரதோன சவோல்களுள் 
ஒன்று இம்மக்கள் தங்களின் கோணிககளயும் வடீுககளயும் திரும்பப் 
மபற்றுக்மகோள்வதற்கோக அரசோங்கத்து னும்  ிர்வோக உத்திடயோகத்தர்களு னும் 
டமற்மகோள்ளும் இக ய ீோகும். முஸ்லிம்ககள முல்கலத்தீவு மோவட் த்தில் 
பதிவுமசய்வதற்குத் தமிழ் கிரோமடசகவ உத்திடயோகத்தர்கள் விரும்புவதில்கல 
எனப் மபண்கள் குறிப்பிட் னர். மக்கள் உண்கமயோகடவ வடீுகளில் 
வோழ்கின்றனரோ என்பகதப் பரிடசோதிப்பதற்கோக அவர்கள் அடிக்கடி வடீ்டுக்கு 
வடீு மசல்கின்றனர். வடீுகளில் வசிப்பவர்கள் அண்கமயில் உணவு 
சகமத்துள்ளனரோ என்பகதக் கண் றிய அதிகோரிகள் அடுப்பின் சூட்க யும் 
விறகுச் சூட்க யும் சில சந்தர்ப்பங்களில் பரிடசோதித்துள்ளதோகவும் மபண்கள் 
குறிப்பிி்ட் னர்.  

 

யோருக்கோவது கிரோமடசகவ உத்திடயோகத்தரின் கடிதம் அல்லது சோன்றிதழ் 
டதகவப்பட் ோல் இந்த ஆவணங்ககள இ ம்மபயர்ந்த முஸ்லிம்களுக்கு புத்தள 
அதிகோரிகள் வி ிடயோகிக்கோத கோரணத்தினோல் இம்மக்கள் அவற்றிகனப் 
மபற்றுக்மகோள்ள முல்கலத்தீவுக்குச் மசல்லடவண்டியுள்ளது.  இவ்வோறு  ீண்  
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பயணம் மசன்று முல்கலத்தீவில் வோக்களிக்கோது முல்கலத்தீவில் டதர்தலில் 
 ின்றவர்களுக்குப் புத்தளத்தில் வோக்களிப்பதற்கோகக் க ந்த ஆகஸ்ட் 2020 
மபோதுத் டதர்தலின்டபோது தற்கோலிக ஏற்போடுகள் டமற்மகோள்ளப்பட்டிருந்தன. 
பலரும் தங்களின் வோக்குப் பதிவிகனப் புத்தளத்திற்கு மோற்ற 
விரும்போதவர்களோக இருக்கின்றனர். 

 

பல குடும்பங்கள் தங்களின் வடீுகளில் இருந்து சில கிடலோ மீற்றர்கள் தூரத்தில் 
விவசோயக் கோணிககளக் மகோண்டிருந்தனர். இவற்றிற்கு கோணி அபிவிருத்திக் 
கட் களச் சட் த்தின் கீழ் வழங்கப்பட்  அனுமதிப் பத்திரங்ககளக் 
மகோண்டிருந்தனர்(LDO). இம்மக்கள் திரும்பிவந்தடபோது மீண்டும் 
பயிர்ச்மசய்ககயிகனத் மதோ ங்குவதற்கோகத் தமது அனுமதிப் பத்திரங்ககளப் 
புதுப்பிக்க பிரடதச மசயலோளகர அணுகினர். எவ்வோறோயினும் அதிகோரிகள் 
மக்ககள மீண்டும் மீண்டும் டகள்விக்குட்படுத்தியும் 
பரிடசோதகனக்குட்படுத்தியும் வருவதோல் இச்மசயன்முகற இழுத்தடிக்கப்பட்டு 
வருகின்றது. சில குடும்பங்கள் அவற்றின் விண்ணப்பங்ககள அனுப்பி ஏழு 
வரு ங்கள் க ந்த  ிகலயிலும் இன்னும் தங்களின் அனுமதிப் பத்திரங்கள் 
புதுப்பிக்கப்படுவதற்கோகக் கோத்திருக்கின்றன. 
 

ஏகனய சில சம்பவங்களில் இந்த விவசோயக் கோணிகள் கலப்பு அனுமதிப் 
பத்திரங்களின் கீழ் அல்லது கலப்பு உரித்தோண்கமயின் கீழ் இருந்திருக்கின்றன. 
இம்மக்கள் திரும்பி வந்தடபோது அவர்களின் கோணிகள் இப்டபோது கோட்டுக் 
கோணியோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதோகவும் அதில் குடிடயற முடியோது என்றும் 
அவர்களுக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கோணிகளில் வோழ்ந்து அவற்றிகனப் 
பயன்படுத்திவரும் தமிழ் மக்களுக்கு இடத விதி பிரடயோகிக்கப்படுவது டபோல் 
மதன்ப வில்கல. பிரடதச மசயலக அதிகோரிகள்தோன் வனத் திகணக்கள 
அதிகோரிககள அக்கோணிககளக் கோட்டுக் கோணிமயன ஒதுக்கி அதில் கல் 
அக யோளமிடுமோறு அழுத்தம் வழங்கினர் என்பகதச் சமுதோயத்தினர் 
இறுதியில் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதனோல் சமுதோயத்தினர் அவர்களின் 
மசோந்தக் கோணிககளக் டகோருவதற்குத் தக  விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

“இந்தப் பிரச்ெிதனகதளவேல்லோம் தோண்டி நோம் திரும்பி ேந்துள்வளோம். 
முல்தலத்தேீில் எமது வெோந்தக் கோணிவேனக் கூற எமக்குக் கோணி 
உண்டு. நோம் இடம்வபேர்ந்து வென்ற இடங்களில் நோம் கோணிகதள 
ேோங்கவுமில்தல அல்லது குத்ததகக்கு எடுக்கவுமில்தல அல்லது 
அதற்கு எமக்கு ேழிேிருக்கவுமில்தல. நோம் எமது இடத்திற்குத் 

திரும்பியுள்வளோம். திரும்பி ேருேது எமது உரிதம.” 

 

அவர்களின் குடும்பங்களின் பகுதியினர் இன்னும் வ  மோகோணத்திற்கு 
மவளிடயயுள்ள பிரடதசங்களிடலடய வோழ்ந்து வருகின்றனர். இயல்பிடலடய, 
திருமணங்களுக்குச் மசல்லவும் ஒருவர் ட ோயுற்ற சந்தர்ப்பங்களில் உதவி 
வழங்குவதற்கும் இவர்கள் ஒருவர் மற்றவகரச் சந்திக்கச் மசல்ல 
விரும்புகின்றனர். ஆனோல் இதற்கோகும் மசலவு மபோதுவோக உயர்வோனதோகக் 
கோணப்படுகின்றது. 
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 ீடித்த இ ப்மபயர்விற்கோன உத்டதச மசயலகத்திகனச் டசர்ந்த 
ஆகணயோளர்ககளத் தோம் சந்தித்துக் கலந்துகரயோடியகத 2012 இல் 
திரும்பிவந்த மபண்கள்  ிகனவுபடுத்தினர். இந்த அலுவலகத்தின் முதல் 
முன்னுரிகமக்குரியவர்களோக உள் ோட்டில் இ ம்மபயர்ந்த முஸ்லிம்கள் 
கோணப்பட் னர். எவ்வோறோயினும் 2019 இல் அகமச்சரகவ மோற்றமக ந்ததும் 
வடீுககளயும் வடீ்டுத் திட் ங்ககளயும்  ிர்மோணிப்பதற்கோன மகோடுப்பனவுகள் 
தோமோகடவ  ின்றுவிட் ன. திரும்பி வந்த எந்தமவோரு முஸ்லிம் 
குடும்பத்திற்கும் வ ீகமப்பிகன வழங்குவதற்மகன 792,000 ரூபோ 
ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததோகக் குறிப்பி ப்பட் து. ஆனோல் அற்கற வகர 200000 ரூபோ 
மட்டுடம பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. மசயலகம் அதன்   வடிக்ககககள 
 ிறுத்திக்மகோண் து.  ீடித்த இ ப்மபயர்வுக்கோன மகோள்கக ஒருடபோதும் 
 ிகறடவற்றப்ப டவயில்கல. 
 

இழப்படீ்டிற்கோன அலுவலகத்தி மிருந்து தமக்டகோ அல்லது தமக்குத் மதரிந்த 
பல முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்டகோ எந்த உதவியும் கிக க்கவில்கல எனப் 
மபண்கள் குறிப்பிட் னர். திரும்பிவந்த அகனத்துக் குடும்பங்களும் தோம் இழந்த 
மசோத்துக்ககள ஈடுமசய்வதற்கோக  ட் ஈட்டிற்கு விண்ணப்பித்தன. ஆனோல் 
எதுவும் கிக க்கவில்கல. 

 

முல்கலத்தீவில் தற்டபோது கிக க்கக்கூடியதோகவுள்ள கோணிகள் க ந்த 30 
வரு ங்களில் அதிகரித்த முஸ்லிம் சமுதோயத்தின் ஜனத்மதோககக்குப் 
டபோதோததோக இருக்கின்றது. இவர்கள் 2012 இல் வ க்கிற்குத் திரும்பியதில் 
இருந்து முஸ்லிம்கள் கோணிக் கச்டசரியின் முன்னர் பல த கவகள் 
மசன்றிருக்கின்றனர். இச்மசயன்முகறயில் முஸ்லிம்களின் பங்டகற்பிகனத் 
தமிழ் மக்கள் எதிர்த்திருந்தனர்.  
 

இதனோல் எத்தீர்விகனயும் மபற்றுக்மகோள்ளோத முஸ்லிம்கள் தங்களின் 
கோணிகளில் மசன்று வோழ்ந்து பயிர்மசய்வதற்கோக அவற்றிகனத் துப்பரவு 
மசய்யச் மசன்றனர். இதற்கு எதிரோக இரண்டு ஆர்ப்போட் ங்கள் 
  த்தப்பட் தோகவும் ஆர்ப்போட் ங்ககள   த்தியவர்களில் யோழ்ப்போணப் 
பல்ககலக்கழக மோணவர்களும் கலந்துமகோண் தோகவும் மபண்கள் 
குறிப்பிட் னர். முல்கலத்தீவு தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுடம மசோந்தமோனது 
என்படத ஆர்ப்போட் க்கோரர்களின் வோதமோக இருந்தது. டமலும், பதுங்கு 
குழிககள  ிர்மோணிக்ககயில் பயன்படுத்துவதற்கோக விடுதகலப் புலிகளினோல் 
டதக்கு மரங்கள்   ப்பட்  பிரடதசத்திற்கு அருகில் முஸ்லிம்ககளக் குடிடயற 
அனுமதிக்கடவண் ோம் என அவர்கள் அதிகோரிகளுக்கு அழுத்தம் மகோடுத்தனர். 
இற்கற வகர புத்தளத்தில் இருந்து மக்கள் கோணிக் கச்டசரிக்கோக வந்து தங்கள் 
கோணிககள மீண்டும் டகோருகின்றனர். ஏமனனில் இந்த வி யம் மதோ ர்போக 
பலருக்கும் தீர்வு இல்லோமடல இருக்கின்றது.  

 

முல்கலத்தீவிற்குத் திரும்பி கிட் த்தட்  ஒரு தசோப்தம் க ந்த பின்னர் 25 
டபருக்கு அரசோங்கக் கோணிகள் வழங்கப்பட் ன. 1990 இன் முன்னர் 80 டபர்ச் 
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 ிலத்து னும் மபரிய டதோட் ங்ககளக் மகோண்  வடீுகளு னும் வோழ்ந்த 
குடும்பங்கள் இருந்தன. இப்டபோது ஆறு குடும்பங்கள் இடத அளவு 
கோணியிகனப் பகிர்ந்து வோழ்வகதக் கோணக்கூடியதோக இருக்கின்றது. தமிழ் 
மக்களுக்கு அகர ஏக்கர் கோணி வழங்கப்பட்டிருக்ககயில் முஸ்லிம்களுக்கு 
ஒரு வடீ்டிற்கு ஏழு டபர்ச் கோணி வழங்கப்பட்டிருப்பகத முஸ்லிம்கள் 
குறிப்பிட் னர்.  

 

யுத்தம் முடிவக ந்த உ டன 2010 ஆம் ஆண்ட  பல முஸ்லிம்கள் தங்கள் 
கோணிககளக் டகோர பிரடதசத்திற்கு மீண்டும் வந்திருக்கின்றனர். பதிவுகள் 
டமற்மகோள்ளப்பட் டபோது மமனிக் போம் அகதி முகோமில் இருந்து திரும்பி வந்த 
தமிழ்க் குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிகம வழங்கப்பட் து. இவர்கள் அகனவரும் 
குடிடயற்றப்பட்டு அகதி முகோம் மூ ப்பட்  பின்னடர திரும்பி வருவதற்கோன 
பதிவுககள டமற்மகோள்ள முஸ்லிம்களுக்கு வோய்ப்புக்கள் வழங்கப்பட் ன. 
அவர்கள் திரும்பி வந்த ட ரத்தில் அகனத்கதயும் அவர்கடள ஏற்போடு 
மசய்துமகோண் னர். இவர்களுக்கு ஆறு மோதங்களுக்கு உலர் உணவு 
வழங்கப்பட் கம மோத்திரடம அரசோங்கத்தி ம் இருந்து இவர்களுக்குக் 
கிக த்த ஒடர உதவியோகும். 
 

2010 இல் திரும்பி வந்த மபண் ஒருவர் குறிப்பிடுககயில்,  லன்விரும்பிகளின் 
 ிதியுதவியு ன் தோன் ஒரு கோணியிகன வோங்கும்வகர ஏகனடயோரின் 
கோணிகளில் ஓகலக் குடிகசககளக் கட்டி பத்து இ ங்களுக்கு மோறிவிட் தோகக் 
குறிப்பிட் ோர். மற்மறோருவர் குறிப்பிடுககயில் ஒரு கோணித் துண்டிகன 
வோங்குவதற்குத் தோன் தனது சகல  ககககளயும் அ கு கவத்ததோகக் 
குறிப்பிட் ோர். 

 
 

வேளிவேற்றல் பற்றிே நிதனவுகள் 

 

மவளிடயற்றலுக்கு முன்கனய மோதங்களில், சமுதோயம்  ிச்சயமற்ற 
தன்கமயிகன உணர்ந்தது. பல குடும்பங்கள் அவற்றின் மபறுமதிமிக்க 
ஆவணங்கள் அகனத்கதயும் ஒரு மபட்டியில் கவத்துத் டதகவடயற்படின் 
மவளிடயறத் தயோரோக இருந்தன. தயோர்படுத்தோத ஏகனடயோர் புறப்படும் 
அவசரத்தில் தங்கள் ஆவணங்ககளயும் சோன்றிதழ்ககளயும் 
மதோகலத்துவிட் னர். 
வ க்கில் இருந்து கோல் க யோகப் புறப்பட்டுச் மசல்ககயில் வழியில் 
பிள்களகள் பிறந்தகதயும் தங்கள் தோய்மோர்கள் தங்ககளக் கோடுகளில் 
பிரசவித்தகதயும் மபண்கள்  ிகனவுகூர்ந்தனர். இந்த  ீண்  பயணங்களில் 
தமிழ் வடீுகளில் குடிப்பதற்கு இவர்கள்  ீர் டகட்டிருக்கின்றனர். ஆனோல் சில 
இ ங்களில்  ீர் மறுக்கப்பட்   ிகழ்வுகளும்   ந்திருக்கின்றன.  
 

“ேட மோகோணத்தின் எல்தல ேதர ேிடுததலப் புலிகள் கோேலுக்கு 
நின்று நோம் வபறுமதிேோய்ந்த எேற்தறயும் எங்களுடன் எடுத்துச் 

வெல்லேில்தல என்பதத உறுதிப்படுத்திக்வகோண்டனர். எமது கிரோமத்துப் 
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வபண் ஒருேர் அேரின் நதககதளத் தனது ஆதட மடிப்பினில் தேத்துத் 
ததத்து எடுத்துச் வெல்ல முேற்ெித்திருந்தோர். ஆனோல் எங்கதள நன்கு 
பரிவெோதித்த அேர்கள் அப்வபண்ணிடமிருந்த அதனத்து நதககதளயும் 

எடுத்துேிட்டனர்.” 

 

வவுனியோவுக்கு அப்போல் கிரோம்ங்களில் வோழ்ந்த முஸ்லிம் மக்கள் உள் ோட்டில் 
இ ம்மபயர்ந்த மக்கள் மதோகுதியினருக்கு உதவ முன்வந்தனர். மசல்லும் 
வழியில் பல்டவறு முகோம்களுக்கு இவர்ககள அகழத்துச் மசல்ல இலங்கக 
இரோணுவம் இலவசமோக மலோறிககள ஏற்போடு மசய்திருந்தது. எவ்வோறோயினும் 
மலோறிச் சோரதிகள் இ ம்மபயர்ந்த மக்களி மிருந்து பணம் டகட்டிருக்கின்றனர். 
 

முஸ்லிம்கள் திரும்பியதில் இருந்தோன கோலப்பகுதியில் தங்களின் 
மவளிடயற்றகல  ிகனவுகூற எந்த ஒரு கூட்டு  ிகனவுகூறகலயும் 
ஒக்ட ோபர் 30 இல்   த்தவில்கல. இவ்வோறோன  ிகழ்வு வ க்கில் 
முஸ்லிம்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் இக யில்  ிலவும் உறவிகனப் 
போதித்து டதகவயற்ற பிரச்சிகனயிகன உருவோக்கும் என்ற அச்சத்தினோல் 
எந்தமவோரு  ிகனவுகூறல்  ிகழ்விகனயும் ஏற்போடு மசய்யும் மபோறுப்பிகன 
ஏற்க யோரும் ஆர்வம் கோட்டுவதோகத் மதரியவில்கல. 
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2002 ஆம் ஆண்டில் யுத்த  ிறுத்தம் பிரக னப்படுத்தப்பட் டபோது தங்களின் 
கோணிகளுக்கு முஸ்லிம்கள் திரும்பி வரலோம் என்ற ஓர் உ ன்போடு 
எட் ப்பட் து. பல குடும்பங்கள் திரும்பிச் மசன்றடபோது அங்டக விடுதகலப் 
புலிகளின் அனுமதியு ன் தமிழ் மக்கள் தங்களின் வடீுகளில் வோழ்வகத 
இம்மக்கள் கண் னர். எல்டிடிஈ டபோரோளிகளும் அதிகோரிகளும் அவர்களின் 
குடும்பத்தினரும் கூ  முஸ்லிம்களின் வடீுகளில் வசித்துவந்தனர் 

 

2019 உயிர்த்த ஞோயிறு குண்டுத் தோக்குதல்  க மபற்றகதத் மதோ ர்ந்து 
புத்தளத்திகனச் டசர்ந்தவர்கள் முல்கலத்தீவில் உள்ள உறவினர்களு ன் தங்கி 
வோழ வரமுடியோது டமலும் மோவட் த்தில் வோழ்வதற்கோகப் பதிவுமசய்ய 
முடியோது எனும்  ிகலடய கோணப்படுகின்றது. திரும்பி வந்த பலரின் டதசிய 
அக யோள அட்க கள் புத்தள முகவரியிகனக் மகோண்டிருந்த கோரணத்தினோல் 
அதகன மோற்றுமோறு இரோணுவத்தினர் அவர்ககளக் டகோரினர். இப்புதிய டதசிய 
அக யோள அட்க க்கோகப் புககப்ப ம் எடுக்கப் புககப்ப  ஸ்டூடிடயோவின் 
முன் சனக்கூட் ம்  ின்றகதச் சில மபண்கள்  ிகனவுபடுத்தினர். 
 

2012 இல் முஸ்லிம் சமுதோயம் திரும்பிவந்தடபோது அவர்ககள இரோணுவம் 
பரிடசோதிக்கோத அடதடவகள குண்டுமவடிப்பின் பின்னர் கடுகமயோன 
கண்கோணிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட் து. வடீுகள் கிரமமோகப் பரிடசோதிக்கப்பட் ன. 
அச்சந்தர்ப்பத்தில் பயணம் மசய்வதற்குப் பல குடும்பங்கள் அஞ்சின. குர்ஆன் 
கவத்திருந்தகமக்கோகப் பலர் ககதுமசய்யப்பட் னர் - ககது 
மசய்யப்படுவகதத் தவிர்க்கப் பல குடும்பங்கள் தங்கள் வசமிருந்த புனித 
நூகல எரித்துவிட் ன. 
 

 
இதணவும் மீளிதணவும் 

 

தோங்கள் திரும்பி வந்தகதத் தமிழ்ச் சமுதோயம் விரும்பவில்கல எனப் 
மபண்கள் குறிப்பிட் னர். அவர்கள் முஸ்லிம்ககளப் ‘புத்தள ஆட்கள்’ எனக் 
குறிப்பிட் து ன் அவர்ககளப் போரத்துப் டபசடவோ அல்லது சிரிக்கடவோ 
இல்கல. இது முஸ்லிம்களின்  ோளோந்த வோழ்வில் ஒரு பிரச்சிகனயிகனயும் 
உருவோக்கோத அடதடவகள இதகன அவர்கள் தங்கள் மனதில் ஒரு சுகமயோகச் 
சுமந்து வந்தனர். இளம் பிள்களகள் ஒழிந்திருந்து இக்குடும்பங்ககளப் 
போர்க்கும். இவர்கள் யோர் எனத் தங்களின் மூத்தவர்களி ம் டகட்கும். 
இச்சிறுவர்களுக்கு முஸ்லிம்ககளப் பற்றித் மதரியோது அல்லது 
முஸ்லிம்ககளப் பற்றி இப்பிள்களகள் முன்னர் ஒருடபோதும் 
டகள்விப்ப வில்கல. ‘இவர்கள்தோன் முஸ்லிம்கள், இவர்கள் இப்படித்தோன் 
உடுப்போர்கள்’ என சில மபரியவர்கள் அவர்களுக்கு விளக்குவோர்கள். 
 

கோலப்டபோக்கில் தமிழ் மக்களு னோன சமுதோயத்தின் உறவு 
முன்டனற்றமக ந்துள்ளது. அவர்களினோல் மவளிடயற்றகலப் பற்றியும் 
இ ப்மபயர்வு பற்றிய அவர்களின் அனுபவத்திகனப் பற்றியும் டபச 
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முடிகின்றது. அதிகமோன மக்கள் புரிந்துமகோள்கின்றனர். விடுதகலப் புலிகளின் 
வன்முகறககளக் கண்ணோல் கண் வர்கள் அல்லது அனுபவித்தவர்கள் 
இம்மக்களின் டபோரோட் ங்கள் பற்றிப் பச்சோதோபப்படுகின்றனர். இவ்வோறோன 
தனி பர்களு ன் உறவிகனக் கட்டிமயழுப்புவது இரண்டு சமுதோயங்களுக்கும் 
இக யில் சில பிகணப்புக்ககள உருவோக்க உதவுகின்றது. இயக்கத்தின் மீது 
இன்னும் அனுதோபம் மகோண்டுள்ளவர்களு ன் இப்பிரச்சிகனககள எழுப்புவது 
இன்னும் கடினமோனதோக இருக்கின்றது – அவர்களின் முகத்தில் டதோன்றும் 
மவளிப்போடுகள் இத்தகலப்பு இன்னும் அணுகப்ப க்கூ ோத தகலப்பு என்பகதச் 
சுட்டிக்கோட்டுகின்றது எனப் மபண்கள் கூறுகின்றனர். 
 

மவளிடயற்றப்ப  முன்னர் முல்கலத்தீவிழ் வோழ்ந்த தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் 
சமுதோயங்கள் ம ருக்கமோக வோழ்ந்து வந்தனர். முஸ்லிம் குடும்பங்கள் 
விடுதகலப் புலிகளுக்கு உணவு வழங்கிவந்தனர். இயக்கத்தின் 
அதிகோரிகளு னும் அவர்களின் குடும்பங்களு னும் ம ருங்கிப் பழகி வந்தனர். 
உண்கமயில் உரிகமகள் பற்றிய விடுதகலப் புலிகளின் மபோதுச் மசோல்லோ ல் 
எவ்வோறு முஸ்லிம்ககளயும் ஊக்குவித்தது என்பகதப் மபண்கள் 
 ிகனவுகூர்ந்தனர். இரண்டு சமுதோயங்களும் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அபிவிருத்தி 
பற்றியும் பல்ககலக்கழக அனுமதிக்கோன டகோட் ோ முகறகமயில் கோணப்பட்  
போகுபோட்டிகனப் பற்றியும் இ ம்மபற்ற கலந்துகரயோ ல்களில் பங்குபற்றின. 

 

“யுத்தம் முடிவுக்கு ேந்தததத் வதோடர்ந்து நோடு முழுேதும் நல்லிணக்கம் 
பற்றியும் இதடமோற்ற நீதி பற்றியும் கலந்துதரேோடப்பட்டன. 

எவ்ேோறோேினும் இக்கருத்துக்களும் வபோறிமுதறகளும் முஸ்லிம் 
மக்களுக்வகனக் கருதப்படோததே வபோல்தோன் வதன்படுகின்றன.” 
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புத்தளம் 

 

இடப்வபேர்ேின் வபோது முகங்வகோடுத்த ெேோல்கள் 

 

புத்தளத்திற்குச் மசல்லும் வழியில் இ ம்மபயர்ந்த மக்கள் போ சோகலகளில் 
தஞ்சம் புகுந்தனர். மவளிடயயுள்ள குளியலகறக்குச் மசல்ககயில் மபண்கள் 
ஒன்றுடசர்ந்து மசன்றுவந்தனர். எண்ணிக்ககயில் போதுகோப்பு உண்டு என 
எதிர்போர்த்தனர். ம ோச்சியோகம போ சோகலயில் இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் 
ஒன்றுடசர்ந்து மரத்தின் கீழ் சகமத்துக் குடும்பங்களோகப் பகிர்ந்துண் னர். 
 

அவர்கள் புத்தளத்திற்கு முதலில் வந்தடபோது மணல்குன்று முகோமில் தோங்கள் 
மகோத்தணிகளோகப் பிரிக்கப்பட் கதப் மபண்கள்  ிகனவுகூர்ந்தனர். அகனத்துக் 
குடும்பங்களும் ஒன்றோக ம ருக்கமோக வோழ்ந்த கோரணத்தினோல் ம ரிசலில் 
உள்ள ஆண்களி மிருந்து வந்த டதகவயற்ற அவதோனத்திகன அவர்கள் 
மபோறுத்துக்மகோள்ள டவண்டியிருந்தது.  
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“இடப்வபேர்வு பற்றிே எமது அனுபேங்கள் பல வபோரோட்டங்களினோல் 
பின்னப்பட்டிருக்கின்றது. எமது குடும்பத்திற்கு உணேளிக்க 

உதழப்பதற்கோக எம்மோல் வெய்ே முடிந்த எந்த வேதலேிதனயும் நோம் 
வெய்வதோம். புதிே இடத்திற்கு நோம் எம்தமப் பரிச்ெேப்படுத்திக்வகோண்ட 

அவதவேதள எமது பிள்தளகதளக் கண்கோணித்துப் பரோமரிக்கும் 
வமலதிகப் வபோறுப்பிதனயும் எங்கள் வதோள்களில் சுமந்திருந்வதோம்” 

 

அக்கோலகட் த்தில் ஒவ்மவோரு குடும்பத்திற்கும் கிக த்த ஒடர உதவி உலக 
உணவுத் திட் த்தினோல் வழங்கப்பட்  மோதோந்தக் கூப்பனோன 630 ரூபோவும் 30 
கிடலோ அரிசியுமோகும். டவறு மபோருட்ககள வோங்குவதற்கோகப் பணத்திகனப் 
மபறத் தோம் 15 கிடலோ அரிசியிகன விற்றுவிட்டு எஞ்சியவற்கறக் குடும்பத்தின் 
உணவுத் டதகவக்குச் சகமத்துவந்ததோகப் மபண்கள் குறிப்பிட் னர். 
மசஞ்சிலுகவச் சங்கம் வழங்கிய உதவியும் சிறு ஆதரவும் 1992 வகர 
மதோ ர்ந்து பின் ஒடரயடியோக முடிவுக்கு வந்தன. 

 

1990 இற்கு முன்னர் வியோபோரத் மதோ ர்புககளக் மகோண்டிருந்தவர்கள் அவ்வோறு 
மதோ ர்பில்லோதவர்ககள வி ச் சற்று இலகுவோக வ க்கில் இருந்து வந்ததும் 
குடியமரக்கூடியதோக இருந்தனர். கல்பிட்டியிலும் புத்தளத்திலும் 
மதோ ர்புககளக் மகோண்டிருந்த முஸ்லிம் வியோபோரிகளோல் தங்களின் 
குடும்பங்களுக்கோகத் தங்குமி ங்ககளக் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதோக இருந்தது. 
 

பிள்களகளின் போ சோகலக் கல்வி குழப்பப்பட் கமடய மவளிடயற்றப்பட் தன் 
மிகப் மபரிய தோக்கங்களில் ஒன்றோக இருக்க முடியும் எனப் புத்தளத்தில் 
வோழும் மபண்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். உதோரணமோக, தங்கள் ஊரோன மன்னோரில் 
7 ஆம் வகுப்பில் தமிழ்ப் போ சோகலகளில் கற்ற மோணவர்கள் புத்தளத்தில் 
சிங்களப் போ சோகலகளில் 3 ஆம் வகுப்பில் டசரடவண்டிய அவலம் ஏற்பட் து. 
டமலும் தோங்கள் வோழ்ந்த இ ங்களுக்கு அருகோகமயில் போ சோகலககளக் 
கண்டுபிடிப்பதில் ஏற்பட்  சிரமத்தினோல் பல மபண் பிள்களகள் 
போ சோகலயிகன விட்டு ட ரகோலத்து ன்  ின்றுவி  ட ர்ந்தது. சில 
பிள்களகள் போ சோகல மசல்ல  ோன்கு கிடலோ மீற்றர்கள்   ந்துமசல்ல 
டவண்டியிருந்தது. 
 

வேர்கதளக் தகேிடல் 

 

க ந்து மசன்ற மூன்று தசோப்தங்களில் ஆரம்பத்தில் புத்தளத்திற்கு வந்த 
இ ம்மபயர்ந்த மக்களில் அடனகமோக எல்டலோரும் மசோந்தமோகக் கோணிககள 
வோங்கி பல்டவறு மகோக யோளர்கள் வழங்கிய மரத்திகனயும் சீமமந்திகனயும் 
மகோண்டு தமக்மகனப் புதிய வடீுககளக் கட்டிக்மகோண்டுள்ளனர். இவர்கள் 
வோங்கிய கோணிகள் இருந்ததிடலடய மிக மலிவோன கோணிகள் என்பது ன் 
கோட்டிற்கும் ஏரிகளுக்கும் அருகில் அகமந்துள்ளன. இதனோல் வடீுககளக் கட்டி 
அதகன வோழக்கூடியதோக மோற்றுவதற்கு இவர்கள் கடினமோக 
உகழக்கடவண்டியிருந்தது. 
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“வேளிவேற்றப்பட்ட பின்னர் புத்தளத்திற்கு ேந்த ஒவ்வேோரு குடும்பமும் 
கோலப்வபோக்கில் புதிே ததலமுதறகளின் பிறப்பினோல் இப்வபோது பத்துக் 

குடும்பங்களோகப் வபருகியுள்ளன.” 

 

இருப்பினும் இக்குடும்பங்களில் பலவும் இன்னும் ஒரு வடீ்டிடலடய வோழ்ந்து 
வருகின்றன. திரும்பிச் மசன்ற சுமோர் 2000 குடும்பங்களும் தோமோகடவ சகல 
 ிர்மோண டவகலககளயும் மசய்துள்ளன. சிலருக்கு இந்திய வ ீகமப்புத் 
திட் த்தின் மூலம் வடீுகள் கிக த்துள்ளன. 

 

தம்மில் பலர் கல்வியிகனப் பூர்த்திமசய்யவில்கல என்றும் இளவயதிடலடய 
திருமணம் முடித்துவிட் தோகவும் மபண்கள் குறிப்பிட் னர். இ ப்மபயர்வின் 
அனுபவம் மூலமோக பிள்களககள வளர்க்க இவர்கள் போடுபட்டு அவர்களுக்குச் 
சிறந்த கல்வியிகன வழங்கியுள்ளனர். புத்தளத்திலுள்ள மக்கள் வ க்கு 
முஸ்லிம்ககள ‘அகதிகள்’ என்டற குறிப்பிடும் வழக்கத்திகனக் 
மகோண்டிருந்தனர். இம்மக்கள்  கரத்தில் தங்கள் வோழ்விகன  ிகல ிறுத்த 
முயற்சித்தடபோதும் இவ்வோறு அகழக்கப்பட் கம அவர்களுக்குக் கோட் ப்பட்  
வித்தியோசத்திகனடய சுட்டிக்கோட்டுகின்றது. இருப்பினும் இடத 
முத்திகரயிகனத் தங்கள் பிள்களகளுக்குக் குத்த முடியோது என்றும் ஏமனனில் 
அவர்கள் மவளிடயற்றத்தின் பின்னர் புத்தளத்தில் பிறந்தவர்கள் என்றும் 
மபண்கள் மகிழ்ச்சியுறுகின்றனர்.  

 

எதிர்கோலம் 

 

சமுதோயம் எதிர்ட ோக்கும் மதோ ர்ச்சியோன பிரச்சிகன பிரடதசத்தில் 
வோய்ப்புக்கள் இல்லோத கோரணத்தினோல் இகளஞர்களுக்குத் மதோழில் 
இல்லோகமயோகும். 16 வயடதயோன இளம் பிள்களகள் கூ  டபோகதப் 
மபோருகள  ோடிச் மசல்கின்றனர். இதற்கு ஒரு கோரணம் டவகல இல்லோகம 
என அவர்களின் தோய்மோர்கள்  ிகனக்கின்றனர் – இகளஞர்களுக்கு 
வழகமயோகச் மசய்வதற்மகன டவகல இருந்தோல் சமுதோயத்தில் டபோகதப் 
மபோருள் போவகன குகறவது சோத்தியமோனதோகும். 
 

இப்மபண்களின் சமுதோயத்தில் கல்வி கற்கோதவர்கள் கக களில் டவகல 
மசய்தல், வக  விற்றல் டபோன்ற சிறு டவகலககளச் மசய்துவருகின்றனர். 
மபண்கள் ஆகலகளில் டவகல மசய்கின்றனர். பண்கணகளில் டவகல 
மசய்கின்றனர். கல்பிட்டி மசல்லும் வழியிலுள்ள பல உப்பளங்களிலும் டவகல 
மசய்கின்றனர். எவ்வோறோயினும் இதனோல் இவர்களுக்கு அற்பமோன 
வருமோனடம கிக க்கின்றது. இவர்கள் டவகல டதடி மவளி ோடு மசன்றோல் 
இவர்களின் பிள்களகள் தனித்துவிடுவோர்கள். எனடவ மபண்களுக்கு 
 ீடுறுதியோன சுய டவகல வோய்ப்பிற்கோன உதவி டதகவப்படுகின்றது எனப் 
மபண்கள்  ிகனக்கின்றனர். மனிதர்களின் இரத்தத்திகன உறிஞ்சும் நுண் க ன் 
திட் த்தினோல் ஏற்கனடவ பல மபண்கள் க ன் சுகமயோல் தங்கள் உயிகர 
மோய்த்துக்மகோண்டுள்ளனர். இப்மபண்களின் அற்ப வருமோனத்திகனக் மகோண்டு 
இக்க ன்களின் எக்கச்சக்கமோன வட்டியிகனக் கட்டுவது அசோத்தியமோனதோகும். 
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இரண்டு ேடீுகள் 

 

புத்தளத்தில் வோழும் வ க்கு முஸ்லிம்கள் திருமணம் டபோன்ற 
கவபவங்களுக்கோகவும் ஏகனய  ிகழ்வுகளுக்கோகவும் மன்னோரிலுள்ள தமது 
குடும்பத்தோகரச் சந்திக்கச் மசல்கின்றனர். இவ்வோறு இவர்கள் விஜயம் 
மசய்ககயில் இவர்களின் வடீுகள் அங்டக இன்னும் அவ்வோடற இருப்பகதக் 
கோண்கின்றனர். எவ்வோறோயினும் வ க்கிலுள்ள இவர்களின் வடீுகளுக்குத் 
திரும்புவது என்பது இவர்ககளப் மபோறுத்த அளவில் வோழ்க்ககயிகனப் 
பூச்சியத்தில் இருந்து மீண்டும் ஆரம்பிப்பதோகடவ இருக்கும். புத்தளத்தில் கல்வி 
பயிலும் இவர்களின் பிள்களககள அங்கிருந்து அகற்றுவகதயும் சில 
சந்தர்ப்பங்களில் முழுக் குடும்பமுடம குடிமபயர்வகதயும் இவ்வோறு திரும்பிச் 
மசல்வது டதகவப்படுத்தலோம். இங்டக தமது பிள்களகளு ன் தோங்கள் 
வோழ்வதோ அல்லது அந்தச் சூழ் ிகலயில் தனிடய மீண்டும் மசல்வதோ எனப் 
மபண்கள் தங்ககளத் தோடம டகட்டுக்மகோள்கின்றனர். பல மபண்கள் 
வ க்கிலுள்ள தமது கோணிககள ஒருடபோதுடம விற்கவில்கல. ஏமனனில் 
அகவ அவர்களின் அக யோளத்தின் அங்கமோகும்.  

 

“எனது ேடீு எங்வகயுள்ளது என நீங்கள் வகட்டோல், என்னோல் ஒரு 
இடத்திதனக் குறிப்பிட முடிேோது, இது இப்வபோது ெமகோலத்தில் 

மன்னோரும் புத்தளமும் ஆகும்.” 
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புத்தளத்தில் வோக்களிப்பதற்கோக 12000 முஸ்லிம்கள் பதிவுமசய்துள்ளனர். 
ஏகனய 38000 டபரின் வோக்குகள் இன்னும் மன்னோரிடலடய உள்ளன. ஆனோல் 
டதர்தல் ஒன்றின்டபோது இவர்களில் அகனவருடம வோக்களிக்கச் 
மசல்வதில்கல. 
 

மன்னோகரச் டசர்ந்த முஸ்லிம்களுக்குப் புத்தளத்தில் உள்ள பிரடதச மசயலகம் 
எவ்விதமோன உத்திடயோகபூர்வக் கடிதங்ககளடயோ அல்லது ஆவணங்ககளடயோ 
வழங்கோது என்கின்ற கோரணத்தினோல் அவ்வோறோன எந்தத் டதகவக்கும் 
அவர்கள் மன்னோரிற்டக மீண்டும் மசல்லடவண்டியுள்ளது. எனடவ புத்தளத்தில் 
பிறந்த தகலமுகறயிகனச் டசர்ந்த இகளஞர் யுவதிகள் அங்டக வோக்களிக்கப் 
பதிவுமசய்யவில்கல.  

 

வ க்கில் இருந்து முஸ்லிம்கள் வலுக்கட் ோயமோகப் புலிகளோல் 
மவளிடயற்றப்பட்டு மூன்று தசோப்தங்கள் உருண்ட ோடிவிட்   ிகலயிலும், 
இவ்வோறோன ஒரு  ிகழ்வு ஒருடபோதும்   க்கடவ இல்கல என்பது டபோலடவ 
அரசியல் தகலவர்கள்   ந்துமகோள்கின்றனர் எனப் புத்தளத்தில் வோழும் சில 
வ க்கு முஸ்லிம்கள் உணர்கின்றனர். யுத்தத்திகனத் மதோ ர்ந்து வந்த 
வரு ங்களில் கூ , இச்சமுதோயத்திற்மகன மீள்குடிடயற்றத்திற்கோன ஒரு 
மசயன்முகற ஒருடபோதுடம முன்கவக்கப்ப வில்கல.  இப்டபோதும் கூ ,  
மிகச் சரியோக எத்தகன டபர் இன்னும் இ ப்மபயர்வில் இருக்கின்றனர், 
எத்தகன டபர் திரும்பி வந்துள்ளனர் டமலும் யோரோவது இன்னும் அகதி 
முகோம்களில் வோழ்கின்றனரோ என்பது பற்றிய தகவல்கள் இல்லோமல் 
இருக்கின்றன. 
 

சிவில் சமூகத்தினர் யுத்தத்திற்குப் பின்னரோன  ிகலகமகள் மற்றும் 
டபோரோட் ங்கள் பற்றிப் பணியோற்றுவதற்கும் கலந்துகரயோடுவதற்கும் 
அரிதோகடவ புத்தளத்திற்கு விஜயம் மசய்கின்றனர். க ந்த 10 வரு ங்களின் 
டபோது  க மபற்ற இக மோற்ற  ீதி மற்றும் யுத்தத்திற்குப் பின்னரோன 
இழப்படீுகள் பற்றிய கலந்துகரயோ ல்களில் தோம் மறக்கப்பட்டுவிட் தோகடவ 
வ க்கு முஸ்லிம்கள் உணர்கின்றனர். 
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நீர்வகோழும்பு 

 
மவளிடயற்றப்ப கலக் கண்களோல் கோணோத இளம்  பர்களின் தகலமுகற 
ஒன்று உண்டு. ஆனோல் இத்தகலமுகறயினடர இ ப்மபயர்வில் அவர்களின் 
குடும்பங்களில் பிறந்த முதலோமவர்கள். புதிய இ ங்களில் முஸ்லிம் 
குடும்பங்கள் குடிடயறிய சில மோதங்களின் பின்னர் அல்லது ஒரு வரு த்தின் 
பின்னர் இவர்கள் பிறந்தனர். க ந்து மசன்ற 30 வரு ங்களில் இந்த இகளய 
தகலமுகறயினரும் அவர்களின் வோழ்விகன ஆரம்பித்துவிட் னர். 
இவர்களின் மபற்டறோர்கள் தங்கள் ஊர் என அகழக்கோத இ ங்களில் இவர்கள் 
டவர் மகோண்டுவிட் னர். 
 

“வபோருவதோட்டேில் எங்கள் குடும்பம் ேோழ்ந்த கோலத்தில் 
பள்ளிேோேலுக்கும் இந்த இடத்திற்கும் இதடேில் என 1 கிவலோ மீற்றர் 

தூரத்திற்குள் நோம் பத்துத் தடதேகள் ேடீு மோறிேிட்வடோம். அவ்ேோறோன 
ேோடதக ேடீுகதளப் வபோலல்லோது இந்த ேடீு எங்களுக்குச் 
வெோந்தமோனது. எங்கள் ேிேோபோரத்தினோல் நோங்கள் உதழத்த 
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பணத்திதனக் வகோண்டு நோங்கள் ேோங்கிே கோணிேில் எங்கள் பணத்தோல் 
கட்டிே ேடீு.” 

 

திரும்பிச் வெல்ேதற்கோன முேற்ெி 
 

யுத்தம் முடிவக ந்தகதத் மதோ ர்ந்து உ ன்வந்த வரு ங்களில் சில 
குடும்பங்கள் அகவ விட்டுச்மசன்ற வியோபோரங்ககள மீண்டும் மதோ ங்க  
யோழ்ப்போணத்திற்குத் திரும்பின. சந்கதகளில் கக ககளச் மசோந்தமோக 
கவத்திருந்த ஆண்கள் சில வோரங்களுக்மகோரு த கவ யோழ்ப்போணத்திற்கும் 
 ீர்மகோழும்பிற்கும் இக யில் பயணம் மசய்வர். இதனோல் கிக த்த வருமோனம் 
சற்று அதிகமோக இருந்தது.  ீர்மகோழும்பில் வோழ்விகனத் மதோ ங்கிய 
கோரணத்தினோல் வ க்கிற்குத் திரும்புவதற்கோன எதிர்போர்ப்பு பலருக்கு இல்கல. 
அவ்வோறு அவர்கள் திரும்பினோலும் அரசோங்கத்தி மிருந்து எவ்வித 
உதவிககளயும் அவர்கள் திட் வட் மோக எதிர்போர்க்கவில்கல. 

 

 ீர்மகோழும்பில் டவகல கிக க்கோதவர்கள் அல்லது வியோபோரத்திகனத் 
மதோ ங்க முடியோதவர்கள் வ க்கிற்குத் திரும்பியுள்ளனர்.  ீர்மகோழும்பு 
 கரத்தில் அல்லது புறக்டகோட்க யில் இப்டபோது வியோபோரத்திகனச் 
மசோந்தமோகக் மகோண்டிருப்பவர்களுக்கு உள்ளது டபோன்ற வோய்ப்பு 
யோழ்ப்போணத்திலும் கிக க்குமோ என ஏகனடயோர் சிந்திக்கின்றனர். 
யோழ்ப்போணத்திலுள்ள போ சோகலகள் இந்து மோணவர்ககளச் டசர்ப்பதற்கு 
முன்னுரிகம வழங்கும் சோத்தியம் அதிகம் என்பதோல் தமது பிள்களகளுக்குக் 
கல்வி வோய்ப்புக்கள்  வகரயறுக்கப்பட்டு விடுடமோ எனப் மபற்டறோர் 
சந்டதகப்படுகின்றனர். 
 
 

நலிவுற்றுள்ள ெமுதோேம் 

 

முற்றுமுழுவதும் முஸ்லிம்ககளக் மகோண்  டபோருடதோட்  சமுதோயத்து ன் 
இ ம்மபயர்ந்த மக்கள் மகோண்டுள்ள உறவு சிக்கல்மிக்கதோக உள்ளது. 1990 இல் 
வ க்கிகன விட்டு மவளிடயறிய மபண்கள் தோங்கள்  ீர்மகோழும்புக்கு 
வந்தடபோது தமக்குக் கோட் ப்பட்  படரோபகோரத்திகன  ிகனவுகூர்ந்தனர். 
உள்ளூர் மக்கள் விகரவோகப் பள்ளிவோயல்களில் தங்குமி ங்ககள அகமத்து 
வ க்கு முஸ்லிம்களுக்கு உணவிகன வழங்கினர். இறுதியில் குடும்பங்கள் 
வடீு டத  ஆரம்பித்தடபோது அவற்றிற்கு வோ கக வடீுககளப் மபற்றுக்மகோள்ள 
உதவியும் மசய்தனர். 
 

தங்களின் சகல ஆவணங்ககளயும் ககவிட்டு வந்தடபோதிலும் 
டபோருடதோட் விலுள்ள போ சோகலகள் வ புல முஸ்லிம் சமுதோயத்திகனச் 
டசர்ந்த மோணவர்ககளப் போ சோகலகளில் இலகுவோகச் டசர்த்துக்மகோண் து ன் 
வழகமயோன ஆவணப்படுத்தல்ககளயும் டதகவப்படுத்தவில்கல. 
அடுத்தவருக்குப் படரோபகோரம் கோட்டுவதன் முக்கியத்துவத்திகன இஸ்லோம் 
டபோதிக்கின்றது. எனடவ தமக்குக் கிக த்த உதவிக்கோன கோரணம் உள்ளூர்ச் 
சமுதோய மக்கள் மிகவும் சமயப் பற்றுள்ளவர்களோகவும் சமயப் 
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டபோதகனககளச் சிரடமற்மகோண்டு   ப்பவர்களோகவும் இருந்தகமயினோல் 
ஆகும் எனப் மபண்கள்  ம்புகின்றனர்.  

 

“நோளோந்த ேோழ்ேில் நோம் உள்ளூர்ச் ெமுதோேத்தினருடன் வெர்ந்வத 
ேோழ்கின்வறோம். நோம் அேர்களுடன் ெிறந்த உறேிதனக் 

வகோண்டுள்வளோம். எவ்ேோறோேினும் எம் ேோழ்வு முழுேதும் எமக்கு 
‘ேோழ்ப்போணத்து மக்கள்” என்வற முத்திதர குத்தப்பட்டுள்ளது. 

அவ்ேோறுதோன் நோம் குறிப்பிடப்படுகின்வறோம்” 

 

இந்த டவறுபோடு மபோதுவோகச் சண்க  சச்சரவுகளின்டபோதும் இணக்கப்போடு 
எட் ோதடபோதும் அதிகமோகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இரண்டு 
 பர்களுக்கிக யிலோன பிரச்சிகனயில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒருவர் வ க்கு 
முஸ்லிம் சமுதோயத்திகனச் டசர்ந்தவரோக இருந்தோல் அப்பிரச்சிகன 
‘யோழ்ப்போண மக்களு னோன’ பிரச்சிகனயோகச் சுருக்கப்படுகின்றது. 
இடதடபோன்று,  ீர்மகோழும்பிலுள்ள எல்லோ முஸ்லிம்களும் இந்தப் போகுபோட்டு 
உணர்விகனக் மகோண்டிருப்பதில்கல என்பகத வ க்கு முஸ்லிம்கள் அறிவர். 
தமது ஒட்டுமமோத்த சமுதோயமும் சகட்டுடமனிக்கு இடத போர்கவயினோல் 
போரக்கப்ப க்கூ ோது என அவர்கள் விரும்புகின்றனர். 
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 ீர்மகோழும்பில் வோழ்ந்த முப்பது வரு  கோலத்தில் வ க்கு முஸ்லிம்கள் 
அக ந்துமகோள்ளக்கூடியதோக இருந்த மபோருளோதோர மவற்றிடய இந்த 
மனப்போங்கிற்கோன கோரணங்களில் ஒன்று என அவர்கள் கூறுகின்றனர். 
அதிகமோன டபோருடதோட்  மக்கள் மீன்பிடியிலும் தச்சு டவகலயிலும் ஈடுபட்டு 
வருகின்றனர். இந்த இரண்டு மதோழில்களுடம அவற்றின் தன்கமயில் 
எதிர்வுகூறப்ப  முடியோதகவயோகவும் உயர் வருமோனத்திகன ஈட்டித் 
தரோதகவயோகவும் உள்ளன. அவ்வோறோயின் மசோற்பமோன உக கமகளு ன் 
ககயில் மசோப்பிங் கபகளு ன்  ீர்மகோழும்பிற்கு வந்த வ க்கு முஸ்லிம்கள் 
எவ்வோறு தற்டபோது மசோந்தமோகக் கோணிககள கவத்துள்ளனர் என்றும் 
வசதியோன வடீுககள கவத்துள்ளனர் என்றும் புறக்டகோட்க யில் கக ககள 
கவத்துள்ளனர் என்றும் இவர்கள் ஆச்சரியப்படுகின்றனர். 
 

பள்ளிவோயல்களின்  ம்பிக்ககப் மபோறுப்போளர் பதவிகடளோ போ சோகல 
அபிவிருத்திச் சகபயின் பதவிகடளோ வ க்கு முஸ்லிம்களுக்கு ஒதுடபோதும் 
வழங்கப்படுவதில்கல.  ோளோந்த வோழ்க்ககயில் உள்ளூர்ச் சமுதோயம் எவ்வித 
பிரச்சிகனககளயும் உருவோக்கோத அடதடவகள, அதிகோரப் பதவிகளுக்கு 
அவர்கள் ஒருடபோதும் ‘யோழ்ப்போண மக்ககள’ அனுமதிப்பதில்கல. 

 

நிச்ெேமற்ற எதிர்கோலம் 

 

மபருமளவிற்கு முஸ்லிம் சமுதோயத்தின் மீது இலக்குகவக்கப்படும் இனவோதம் 
க ந்த தசோப்தத்தில் அதிகரிப்பதகன அவர்கள் அவதோனித்துள்ளனர்.  உயிர்த்த 
ஞோயிறு தோக்குதல்ககளத் மதோ ர்ந்து இது அதிகரித்துள்ளது. எவ்வோறோயினும், 
தற்மகோகலத் தோக்குதல்ககள   த்தியவர்கள் யோழ்ப்போணத்திகனச் 
டசர்ந்தவர்களோகடவோ அல்லது வ க்கின் ஏதோவது பிரடதசத்திகனச் 
டசர்ந்தவர்களோகடவோ இருந்திருந்தோல் உள்ளூர்ச் சமுதோயத்தி மிருந்து 
டமலதிக அழுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கும் என அவர்கள்  ிகனக்கின்றனர். 
 

இலங்ககயில் மகோவிட் 19 இனோல் ஏற்பட் தோகப் பதிவுமசய்யப்பட்  
முதலோவது மரணம் டபோருடதோட் யில் வோழ்ந்து வந்த ஒரு வ புல 
முஸ்லிமின் மரணமோகும். அவருக்கு கவரஸ் இருந்ததோக எவ்வித மருத்துவப் 
பதிவுகளும் கோட் ோதடபோதும் அவரு ன் அவரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள்  ீண்  
கோலத்திகனச் மசலவழித்திருந்த டபோதிலும் அவர்களில் யோருக்கும் கவரஸ் 
மதோற்று ஏற்ப ோதிருந்தடபோதும் குடும்பத்தினரின் டவண்டுடகோகள மீறியும் 
சமய  ம்பிக்ககககள மீறியும் இந்த  பரின் உ ல் தகனம் மசய்யப்பட் து. 
குடும்பத்தவர்களுக்குத் மதரியோமடலடய உ ல் தகனம் மசய்யப்பட் து 
(போதுகோப்போன முகறயில் ஆழத்தில் புகதப்பதற்கோன மதரிவிகன வழங்கிய 
சுகதோர அகமச்சின் சுற்று ிருபம் இருந்தடபோதிலும்). இச்சம்பவத்திகன 
உ னடுத்து வந்த  ோட்களில் போதிக்கப்பட்  குடும்பத்தினருக்கு உள்ளூர் மக்கள் 
அபரிமிதமோக உதவினர். வடீ்டிற்கு உணவு மகோண்டு வந்து இந்த மக்கள் 
வழங்கியது ன் இகழக்கப்பட்  தவறிற்கோக வககப்மபோறுப்பிகனக் டகோரப் 
பலரும் அணி திரண் னர். மதோ ர்ந்து வந்த மோதங்களில் இறந்தவரின் 
குடும்பத்தினர் பலரும் தனிகமப்படுத்தலில் இருந்தடபோது இந்த உதவி 
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குகறவக ந்து மசன்றது. இவ்வி யத்திகன  ீதிமன்றத்திற்கு எடுத்துச் 
மசன்றோல்  ீர்மகோழும்பு முஸ்லிம் சமுதோயம் தம் பின்னோல்  ிற்குமோ எனக் 
குடும்பத்தினர் சந்டதகப்படுகின்றனர். 
 

 ோட்டின் சிறுபோன்கமச் சமுதோயத்தினர் மீது மபரும்போன்கமயினர் 
மகோண்டுள்ள மனப்போங்கிற்கும் இந்த மனப்போங்கிற்கும் இக யில் சில வ புல 
முஸ்லிம்கள் ஒற்றுகமயிகன அவதோனிக்கின்றனர். இலங்ககயில் 
முஸ்லிம்களுக்கு இ ம் இல்கல என எவ்வோறு சிங்களத் டதசியவோதிகள் 
கூறுகின்றனடரோ அவ்வோடற வ க்கு முஸ்லிம்கள்  ீர்மகோழும்பில் முப்பது 
வரு ங்களோக வோழ்ந்துவருகின்ற டபோதிலும் அவர்களுக்கு  ீர்மகோழும்பில் 
உரிகம டகோர முடியோது என  ீர்மகோழும்பு முஸ்லிம்கள் 
பிரக னப்படுத்துகின்றனர்.  

 

அண்கமயில் டபோருடதோட் வில் இரண்டு முஸ்லிம் குடும்பங்களுக்கிக யில் 
ஏற்பட்  ஒரு பிரச்சிகனயில் வ க்கு முஸ்லிம் ஒருவர் மகறமுகமோகத் 
மதோ ர்புபட்டிருந்தோர். பதற்றம் அதிகரித்தது. வ க்கு முஸ்லிம்  பர் மீது தவறு 
இல்லோதடபோதும் பள்ளிவோயலின்  ம்பிக்ககப் மபோறுப்போளர் சகப அனுப்பிய 
கடிதத்தின் மூலம் அந்த வ க்கு முஸ்லிமின் குடும்பத்திகன கிரோமத்திகன 
விட்டுச் மசல்லுமோறு கூறப்பட் து. இவ்வோறு தங்ககளயும் மவளிடயறுமோறு 
கூறும் ஒரு  ோள் வந்துவிடுடமோ என பல வ புல முஸ்லிம்களும் ஐயுறும் 
 ிகலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். 
 

குறிப்பிட்  மகோவிட் மரணத்திகனப் மபோறுத்த அளவில் இறந்தவருக்கு 
உண்கமயிடலடய மகோவிட் இருக்கவில்கல என்பது முழுச் சமுதோயமும் 
அறிந்த வி யமோகும். அதகன அவ்வோறு பிரக னப்படுத்த பல் மட்  
இக யடீுகள் இருந்துள்ளன என்பகதயும் சமுதோயம் அறிந்துள்ளது. மகோவிட் 
மதோற்று உண்கமயிடலடய உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தோல் அப்பிரடதசத்தில் 
மதோ ர்ந்தும் தங்களோல் வோழ்ந்திருக்க முடியுமோ என்பது பற்றிக் குடும்பத்தினர் 
 ிச்சயமோக அறியோது உள்ளனர். 
 

“இங்வக நிம்மதிேோக எப்வபோது ேதர எம்மோல் ேோழக்கூடிேதோக இருக்கும் 
என்பது எமக்குச் ெிர வநரங்களில் நிச்ெேமோகத் வதரிேோது. 

எவ்ேோறோேினும் பலர் நீர்வகோழும்பில் பிறந்துள்ளனர். பலரும் உள்ளூர்ச் 
ெமுதோேத்தில் திருமணம் வெய்துள்ளனர். ஒவ்வேோரு புதிே 

ததலமுதறயுடனும் உறவுகள் முன்வனற்றமதடயும் என நோம் 
எதிர்போர்க்கின்வறோம்.” 

 
 


