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Saturday, 04 November 2017 

பீஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் 

2017- ஒன்றுகூடல் அறிக்கை 

Jaffna Muslim Association-UK 

அஸ்ஸலாமு அகலக்கும்! 

சென்ற ஆக்ஸ்ட் மாதம், மகத்தான ஒன்று கூடல் ஒன்றற எமது 
தாய்நிலமான யாழ்ப்பாண மண்ணிலல நடாத்தி முடித்திருந்லதாம். 
பலலபருறடய வாழ்நாள் கனவான அந்த நிகழ்ச்சி சவகு சிறப்பாக நடந்து 
முடிந்ததானது எமக்கு மிகுந்த மனநிறறறவத் தருகிறது. 

எமது நிறனவுக்கு எட்டிய வறையில், யாழ் முஸ்லிம் மக்களுறடய 
வைலாற்றில் இதற்கு முன்பு, இது லபான்ற பன்முகப்படுத்தப்பட்ட 
மாசபரும் ஒன்றுகூடல் நிகழ்வுகள் சதாடர்ந்து ஏழு நாட்கள் 
நறடசபற்றதில்றல. ஆகஸ்ட் 01 ஆம் திகதியிலிருந்து 7ஆம் திகதிவறை 
ஒன்றுகூடல் நிகழ்ச்சிகறை நடத்தியிருந்லதாம். பல்லாயிைக்கணக்கில் 
ஆர்வமுடன் மக்கள் கலந்து சகாண்டறம இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு கிறடத்த 
முதல் சவற்றியாகக் கருதுகிலறாம். 

இந்த ஓன்றுகூடலின் லநாக்கங்கைாக பல விடயங்கள் அறமந்திருந்தன. 

அறவ………  

1)பாழ்பட்டுப்லபான எமது தாய்நிலத்றத புத்துருவாக்கம் செய்வதில் 
மீள்குடிலயற்றங்கள் அவசியம் லதறவப்படுகின்றன.  ஒன்றுகூடல்கள் 
மூலம் மக்களின் பார்றவறயத்திருப்பி தமது தாய்நிலத்றத லநாக்கி 
பயணிக்கச் செய்யலாம். 

2)ஒரு சில மணித்துளிகள் லபாதாது!  சில நாட்கைாவது தங்கியிருந்து 
பிறந்த மண்லணாடு பற்றுதறல ஏற்படுத்திக் சகாள்ை லவண்டும். 

3)இன்று யாழ் முஸ்லிம்கள் ெர்வலதெங்களிலும், நாட்டின் பல 
பாகங்களிலும் பைந்து வாழ்கிறார்கள். சில வருடங்களுக்கு ஒரு 
முறறயாவது எம்மக்கறை தாய்மண்ணில் ஒன்றுகூட்ட லவண்டும். இதன் 
மூலம் ெமூக ஒற்றுறம வலுப்சபறும். 

4)1990 களுக்குப் பிறகு உதித்த புதிய தறலமுறறயினருக்கு எமது 
மண்றணயும் மக்கறையும் அறிமுகம் செய்து றவக்க லவண்டும். 
சதாப்புள்சகாடி அறுந்தாலும், உறவுகறை உணர்வுகள் மூலம் கட்டி 
றவத்து பாதுகாக்கலாம். 
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5)கருத்தைங்குகள், கறலநிகழ்ச்சிகள், விறையாட்டுப் லபாட்டிகள், 
கலந்துறையாடல்கள், விருந்துபொைங்கள் மூலம் மக்களின் உணர்வும் 
சிந்தறனகளும் தூண்டப்சபற்று ஓர் ஆலைாக்கியமான, ெமூக வாஞ்சறெ 
சகாண்ட ெமூகப்பற்றாைர்கைாக நாம் உருப்சபறலாம். 

லமலும், 

6)கடந்த பதிறனந்து வருடங்கைாக, சதாறலத்சதாடர்பு கருவிகள் 
மூலமும், சதாண்டர்கள் மூலமும், கைப்பணியாற்றிக் சகாண்டிருந்த நாம், 
நிஜமான கைத்றதயும், கைநாயகர்கறையும்(ெமுக ஆர்வலர்கள், 
சதாண்டர்கள்), நிலத்றதயும், நிலமாந்தர்கறையும் லநரில் தரிசிக்க 
விரும்பிலனாம். 

ஒன்றுகூடல் நிகழ்வுகறை நான்கு பிரிவுகைாக வகுத்து அறமத்திருந்லதாம். 

1)மாணவர் கலை நிகழ்சச்ிகள்,  விழிப்புணரவ்ு 

நாடகங்கள், பபசச்ுக்கள், கருத்தரங்குகள். 

2)உலதப்பந்தாட்ட, துடுப்பாட்ட, மமய்வை்லுநர் 

பபாட்டிகள், 

3)மபாதுமக்கள்,எமது சமூகம் சார்ந்த,  மதாண்டு 

நிறுவனங்கள், சமூக ஆரவ்ைரக்ள்,  மத அலமப்புக்கள்,  

உைமாக்கள்,  கை்வி நிறுவனங்கள், கை்வியாைரக்ள், 

அரசியை் கட்சிகள், அரசியை்வாதிகள், 

பபான்ப ாருடனான சந்திப்புக்கள்.  

4)நைத்திட்டங்கலள வழங்குதை். 

 

ஒஸ்மானியாக் கல்லூரி மஹ்மூது மண்டபத்தில், வண்ணமயமாக, 
ஆறுநாட்கள் சதாடர்ந்து நடந்த மாணவர் நிகழ்ச்சிகள் அறனவைது 
எண்ணங்கறையும் சகாள்றை சகாள்ளும் விதத்தில் அறமந்திருந்தன. 
தமிழ், ஆங்கிலம், சிங்கைம் என மும்சமாழிகளிலும், நமது குழநந்றதச் 
செல்வங்கள் தமது திறறமகறை சவளிப்படுத்தும் முகமாக நிகழ்ச்சிகறை 
வாரிவழநங்கினார்கள். 

லபாதிய வெதிகைற்ற நிறலயிலும், பல்லவறு இன்னல்களுக்கு மத்தியிலும், 
யாழ்ப்பாணத்தில் மீள்குடிலயறி வாழநத்தறலப்பட்டுள்ை எமது மக்கள், 
தமது குழநந்றதகளின் கல்வி வைர்ச்சி, அதன் மூலம் மனவைர்ச்சிக்கு 
எவ்வைவு முக்கியத்துவம் சகாடுக்கிறார்கள் என்பறதக் கண்டு 
புைகாங்கிதம் அறடந்லதாம்.   
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லமறடக் கூச்ெமின்றி, மிகுந்த தன்னம்பிக்றகலயாடு, சிறுவர் சிறுமியர் 
லபசி முழநங்கி, ஆடிப்பாடி, நடித்து வழநங்கிய நிகழ்சிகள் எம்றம 
சமய்சிலிர்க்க றவத்தன. இத்தறன திறறமயாக தமது பிள்றைகறைப் 
பயிற்றுவிப்பதில் அவர்கைது சபற்லறார்கள் காட்டிய அக்கறறறய 
பாைாட்டிலய தீை லவண்டும். இலங்றகக்கு சவளிலய பிறந்து வைர்ந்த 
எமது பிள்றைகளும், உள்ளூர்க் குழநந்றதகலைாடு இைண்டறக் கலந்து 
நிகழ்ச்சிகளில் பங்சகடுத்துக் சகாண்டறம, இந்த நிகழ்ச்சிகளின் 
லநாக்கங்களின் சிறப்பம்ெமாகப் பார்க்கப்பட்டது. எங்கு பிறந்தாலும் 
எப்படி வாழ்ந்தாலும், நாம் ஒருதாய் மக்கள் என்கிற உணர்றவ, நமது 
எதிர்கால ெந்ததியினர் மத்தியில் ஏற்படுத்துவதற்கு, இது லபான்ற 
நிகழ்ச்சிகள் முதல் படிக்கட்டுகைாக அறமயும். 

தாயுள்ைம் சகாண்ட ெலகாதைர்கைால் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்ட சுமார் 
ஒரு இலட்ெம் ரூபாய்கள் சபறுமதியான சொக்கிலலட்டு, இனிப்புப் 
சபாருட்கறையும், குளிர்பானங்கறையும், ஒவ்சவான்றும் ஆயிைம் 
ரூபாய்கள் மதிப்புள்ை எழுநூறு பரிசுப் சபாதிகறையும், பங்குபற்றிய 
பிள்றைகள், பங்குபற்ற முடியாது லபான பிள்றைகள், என்ற 
பாகுபாடின்றி அறனத்துப் பிள்றைகளுக்கும் வழநங்கி, எல்லலாறையும் 
மகிழ்வித்லதாம், நாமும் மகிழ்ந்லதாம். 

இத்தருணத்தில், மாணவர் நிகழ்ச்சிகறை வடிவறமத்து, அரும்பாடுபட்டு 
சிறப்பாக நடத்தி முடித்துத்தந்த உயர்கல்வி மாணவ மாணவிகள், கல்வி 
நிறுவனத்தினர், மதைஸா நிர்வாகிகள், அறனவறையும் வாழ்த்தி 
நன்றிகறைத் சதரிவித்துக் சகாள்கிலறாம். 

வாை நாட்களில், கல்வியாைர்களினால், வடிவறமத்து, சதாகுத்து 
வழநங்கப்பட்ட, ஒஸ்மானியாக் கல்லூரி அபிவிருத்தி சதாடர்பான 
கருத்தைங்ககு, மாணவர்களின் மனவைர்ச்சி பற்றிய சபற்லறாருக்கான 
கருத்தைங்கு, இறுதிநாள் இடம்சபற்ற பட்டிமன்றம், கவிறத, விழிப்புணர்வு 
நாடகம், ஹிப்லு மதைஸா மாணவர்கள் அைங்லகற்றிய லமறட 
நிகழ்ச்சிகள், அறனத்தும் அறனவரினதும் கருத்துக்கறையும் கவர்ந்து 
பாைாட்டுக்கறைப் சபற்றன. 

எமது பிள்றைச் செல்வங்கைால், மஹ்மூது மண்டபம் உயிர்சபற்றது 
என்றால், அந்த மண்டபத்திற்கு கிரீடம் லபால் திகழ்ந்த்தது அங்லக 
அழநகாக அறமக்கப்சபற்றிருந்த அகன்ற லமறட. கல்லூரியின் எதிர்காலப் 
பாவறனக்காக சுமார் ஒன்றறை இலட்ெம் ரூபாய்கள் செலவில் லமறடக்கு 
நிைந்தை திறைச்சீறலகள் அறமத்து, கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் 
ஒப்பறடத்லதாம். 
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யாழ் சொனகசதருவின் இருதயம் லபால் திகழ்வது ஒஸ்மானியாக் 
கல்லூரியாகும். அந்த இருதயத்தின் துடிப்றபப் சபாறுத்லத யழ் 
முஸ்லிம்களின் ஆலைாக்கியம் அறமயும். ஒஸ்மானியாக் கல்லுரியின் 
கற்ப்பித்தல் தைத்றத லமலும் வைப்படுத்தும் முகமாக கல்லூரி நூலகத்திற்கு 
சுமார் 1620 புத்தகங்கறை முதற்கட்டமாக வழநங்கிலனாம். புத்தகங்கறை 
றகயளிக்கும் நிகழ்ச்சியில், கல்லூரி அதிபர் எம்மிடமிருந்து புத்தகங்கறைப் 
சபற்றுக் சகாண்டார். ஒஸ்மானியாக் கல்லூரி நூலகம், ெர்வலதெத்தைத்தில் 
அறமய சதாடந்து எமது பங்களிப்றபச் செய்ய எண்ணியுள்லைாம்.  

லமலதிகமாக, புல்சவட்டும் இயந்திைங்கள் இைண்றட கல்லூரிக்கு 
அன்பளிப்புச் செய்லதாம். 

லமறட நிகழ்ச்சிகள் அறனத்றதயும், சபாதுமக்கள் பார்த்து மகிழும் 
வண்ணம் Jaffna Muslim Association-UK / Facebook , Youtube , 
www.jaffnamuslimuk.org ஆகிய தைங்களில் பதிலவற்றியுள்லைாம் என்பறத 
மகிழ்லவாடு சதரிவித்துக் சகாள்கிலறாம்.  

லமறட நிகழ்ச்சிகள், மனமகிழ்றவத் தந்தன என்றால், ஒன்றுகூடலின் 
இன்சனாறு அம்ெமான விறையாட்டுப் லபாட்டி நிகழ்ச்சிகள், 
புத்துணர்ச்சிறயயும், புதுத்சதம்றபயும் தந்தன. ஜின்னா றமதானத்தில், 
செவ்வாய்க் கிழநறம சதாடக்கம் ஆறுநாட்கள் சதாடர்ந்து நடந்த 
மாறலலநை உறதப்பந்தாட்டப் லபாட்டிகள், எமது ெமூகத்திற்லக உரித்தான 
சிறப்பு சவளிப்பாடுகள்! 

வாை இறுதியில் நறடசபற்ற, கிரிக்கட் லபாட்டிகளும், சமய்வல்லுநர் 
லபாட்டிகளும், ஞாயிற்றுக் கிழநறம இடம்சபற்ற, பரிெளிப்பு, பட்டமளிப்பு, 
நிகழ்வுகளும், வாணலவடிக்றககளும், சதருலவாை வண்ண மின்விைக்கு 
அலங்காைங்களும், கலந்து சகாண்ட ெகலருக்கும் திருவிழநா மனநிறலறய 
ஏற்படுத்தி, உற்ொக சவள்ைத்தில் மூழ்கச் செய்திருந்தன.  

இவ்வைவு அற்புதமாக விறையாட்டு நிகழ்ச்சிகறை ஒருங்கறமத்து, நடத்தி 
முடித்ததில், Jaffna Muslim Sports Club மற்றும் Jaffna Muslim United ஆகிய 
இரு கழநகத்தினரும் முன்நின்று அர்ப்பணிப்புடன் உறழநத்திருந்தனர்.  

இந்த இரு கழநக வீைர்களுக்கும், நிர்வாகிகளுக்கும், எமது 
வாழ்த்துக்கறையும், நன்றிகறையும் கூறிக்சகாள்ை கடறமப்பட்டுள்லைாம்.  

இறுதி நாட்களில், விறையாட்டுப் லபாட்டிகைால் ஜின்னா றமதானமும், 
முஸ்லிம் கல்லூரி வீதியும் கறைகட்டியசதன்றால், ஒஸ்மானியாக் கல்லூரி 
வைாகம் இரு லவறு நிகழ்ச்சிகைால் நிைம்பி வழிந்தது.  

 

http://www.jaffnamuslimuk.org/
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சபண்களின் சுயசதாழில் முயற்சிகறை ஊக்குவிக்கும் முகமாக, 
யாழ்/முஸ்லிம் சபண்கள் அபிவிருத்தி றமயத்தினால் ஒழுங்கு 
படுத்தப்பட்டிருந்த சிறுகறடத் சதாகுதிகளுக்கு மக்கள் ஆர்வத்லதாடு 
விஜயம் செய்தனர். பாைம்பரிய உணவுகள் உட்பட பலவறகயான 
சபாருட்கள் விற்பறனக்கு இருந்தன.  எமது ெமூகப் சபண்களின் சுய 
முன்லனற்றத்தில் மாதர் ெங்கத்தினரின் எடுத்துக் சகாள்ளும் அக்கறற 
பாைாட்டப்பட லவண்டியது. 

செய்யும் சதாண்டுகளில் சநஞ்சசுக்கு மிகவும் சநருங்கியிருப்பது    
மருத்துவ லெறவ. ஹிைா அறக்கட்டறையினரின் பங்களிப்லபாடு 
நறடசபற்ற மருத்துவ முகாமில் பல நூற்றுக்கணக்கில் மக்கள் பங்குபற்றி 
பயனறடந்தனர். இதில் சிறப்பம்ெமாக மதலவறுபாடின்றி மாற்று 
மதத்தினருக்கும் இலவெ மருத்துவ லெறவகள் வழநங்கப்பட்டன. ஹிைா 
அறமப்பினரின் தூய நற்பணிகள் சதாடை வாழ்த்துகிலறாம். 

ஒன்றுகூடல் நிகழ்ச்சிகளின் இறுதிநாைான 7ஆம் திகதி திங்கட்கிழநறம 
மண்கும்பனில் நடந்த விருந்துபொைம், எமது நிகழ்ச்சிகளுக்கு 
முத்தாய்ப்பாய் அறமந்திருந்தது. ஒரு பக்கம் நீலக்கடல் நிைம்பிவழிய, 
மறுபக்கம் சவள்ைக்கடற்கறை, மக்கள் சவள்ைத்தால் சபாங்கிவழிந்தது. 
ஆழ்கடலின் அழநகிய லதாற்றம்! சவள்றை மணல்! சதன்றனமை நிழநல்! 
ொமைம் வீசும் பறனமைச் லொறலகளின் அற்புதமான தாலாட்டு! இந்த 
அழநறகசயல்லாம் பருகிக் சகாண்டு உற்றார் உறவினர்கலைாடு அமர்ந்து, 
கறதகள் பல லபசி, பிலாச்லொறு உண்ணுவதற்கு சகாடுத்து 
றவத்திருக்க லவண்டும். ஐயாயிைத்திற்கும் லமற்பட்ட மக்களுக்கு அந்த 
வாய்ப்புக் கிட்டியது. 1990 களுக்கு முன்பு கூட, இது லபான்ற மக்கள் 
வருறகறய, இந்த மண் கண்டதில்றல, என கூறுமைவிற்கு நிலறம 
இருந்தது. 

சவள்றைக் கடற்கறை விருந்துபொை நிகழ்றவ தனது வீட்டு நிகழ்வு 
லபால சவகு சிறப்பாக நடத்தித்தந்த சகாறட உள்ைம் சகாண்ட அந்த 
நல்ல மனிதருக்கு இறறவன் சமன்லமலும் பைகத்துச் செய்ய லவண்டும். 

சவள்றைக் கடற்கறைறய சவருமலன அனுபவித்துவிட்டு வந்துவிடும் 
சுயநலவாதிகைாக நாம் இல்றல. சுற்றுச்சூழநறல பாதுகாக்க லவண்டும் 
எனபதில் JMA-UK அதிக அக்கறறலயாடு செயற்பட்டு வருகிறது. அந்த 
வறகயில், கமநல லெறவகள் திறணக்கைத்தின் அனுெைறணயில் 
கிறடக்கப் சபற்ற 70 க்கும் லமற்பட்ட சதன்னங்கன்றுகறை, 
சவள்றைக்கடற்கறையில் நட்லடாம். அதன் பைாமரிப்பு பணிகளுக்கு 
ஏற்பாடுகறைச் செய்துள்லைாம். எமது எதிர்கால ெந்ததியினருக்கு     
ஒரு வைமான தாய்நிலத்றத விட்டுச் செல்லலவ நாம் விரும்புகிலறாம்.      
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நாம் இலங்றகயில் தங்கி நிற்கும் நாட்களில் பலவறகயான ெமூக 
நலத்திட்டங்கறை நறடமுறறப்படுத்த எண்ணியிருந்லதாம். அவற்றுள் மிக 
முக்கிய நிறலயான தர்மமான(ஸதக்கத்துல் ஜாரியா) நீர்க்கிணறுகறை 
அறமத்துக் சகாடுத்தல் என்கிற நல்ல திட்டத்திற்கு இறெவாக பல 
சகாறடயாளிகைாலும் வழநங்கப் பட்ட நிதிறய சகாண்டு, நாட்டின் பல 
பகுதிகளிலும் கிணறுகறைக் அறமத்துக் சகாடுத்லதாம். 

தமது பகுதிகளுக்கும் கிணறுகறை அறமத்துத் தரும்படியும், நீர்நிறலகறை 
புனைறமத்து தூர்வாரித் தரும்படியும், நாட்டின் பல்லவறு 
பகுதிகளிலிருந்தும் லகாரிக்றககள் வந்த வண்ணம் உள்ைன. 
அவற்றறசயல்லாம் நிறறலவற்றிக் சகாடுக்க மக்களின் உதவிகறை நாடி 
நிற்கிலறாம்.     

அந்தக் காலகட்டத்தில் நாம் செயல்படுத்திய நலத்திட்டங்கள்…… 

1)புத்தளம் லவத்தியசாலை- ச ்கர நா ்காலிகள் – 4 

2)நுலரசப்சாலை/புத்தளம்- மா ்றுத்தி னாளி ஒருவருக்கு 

மதாழிை் மசய்வத ்கான கனனித் மதாகுதி. 

3)புத்தளம் ம ்றும் பாணந்துல - வறிய நிலையிலுள்ள இரு 

குடும்பங்களி ்கு வீடட்ுத்திருத்த பவலைகளுக்காக 150,000 Rs 

மபறுமதியான உதவிகள். 

4)சதாமியாபுரம்/புத்தளம்- கிரிகட ்ம ்றும் மவாலிபபாை் 

விலளயாடட்ுக் கழகங்களுக்கு விலளயாடட்ு உபகரணங்கள் 

அன்பளிப்பு. 

5)முை்லிப்மபாத்தாலன/கிண்ணியா-  

மபாதுக்கிணறு- 1 

6)ஹிஜ்ராபுரம்/முை்லியவை/முை்லைத்தீவு 

மபாதுக்கிணறு-2 

பாடசாலைக்கு-1 

தனியாருக்கு-1 

7)காமாை் பைன்/யாழ்ப்பாணம் 

மபாதுக்கிணறு/பமாட்டாருடன் கூடிய நீரத்்தாங்கி-1 

மபாதுக்கிணறு-1 

தனியாருக்கு-1 

8)கதீஜா கை்லூரி/யாழ்ப்பாணம்- கனனித் மதாகுதி-1 
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9)மாதர் சங்கம்/யாழ்ப்பாணம்-லகத்மதாழிை் நிலையம் 

ஆரம்பிப்பத ்கான உதவித்மதாலக. 

10)மாதர் சங்கம் ம ்றும் புதிதாக இஸ்ைாத்லதத் தழுவிய 

மபண்கள்/யாழ்ப்பாணம்- அபாயாக்கள் வழங்கப்பட்டன. 

11)மருத்துவபீட மாணவர்/யாழ்ப்பாணம்-உதவித்மதாலக 

வழங்கப்பட்டது. 

12)ஓஸ்மானியாக் கை்லூரி/யாழ்ப்பாணம்-மதாண்டர் 

ஆசிரியரக்ளுக்கு உதவித்மதாலக வழங்கப்பட்டது. 

13)நூைகம்/யாழ் ஒஸ்மானியாக் கை்லூரி-                                               

920-புதிய புத்தகங்கள்.  700-பாவித்த புத்தகங்கள். 

14)கிண்ணியா,முை்லைத்தீவு,நாசச்ுக்குடா,யாழ்ப்பாணம்              

258-திருக்குரான் மதாகுதிகள் 

15)உலதப்பந்தாட்டக் கழகங்கள்/யாழ்ப்பாணம்- 

உலதப்பந்தாட்டக் காைணிகள், பந்துகள். 

16)நீரம்காழும்லபச ்பசர்ந்த மிகவும் வறிய நிலையிலுள்ள ஒரு 

குடும்பத்தினருக்கு வாழ்வாதார உதவித்மதாலகயாக 70 000Rs 

வழங்கிபனாம். 

17)ஒஸ்மானியாக் கை்லூரி மஹ்மூது மண்டபத்தி ்கு 150 000Rs க்கு 

புதிய திலரசச்ீலைகள்.  

 

இன்னும், நூற்றுக்கும் லமற்பட்ட தனிமனித உதவி லகாைல் 
விண்ணப்பங்கறையும், அறமப்புொர் லகாரிக்றககறையும் கிறடக்கப் 
சபற்றுள்லைாம். எல்லாக் லகாரிக்றககறையும் கரிெறனலயாடும்  

கவனத்லதாடும் பரிசீலித்து வருகிலறாம். நம் உதவிகறை எதிர்பார்த்து 
நிற்கும் எம் ெலகாதைர்களுக்கு,  உதவிக்கைம் நீட்ட விரும்பும் மக்கள், 
எம்றம சதாடர்பு சகாள்ளுமாறு, அன்லபாடு லகட்டுக் சகாள்கிலறாம். 

 

யாழ் முஸ்லிம் மக்கைால், யாழ் முஸ்லிம் மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட 
JMA-UK தனது மக்களுடலனலய பயனிக்க விரும்புகிறது. 
செயற்திட்டங்கறை வகுத்துக் சகாள்ளுவதிலும், அறத 
அமுல்படுத்துவதிலும், மக்களின் அபிப்பிைாயங்களுக்கும், உணர்வுகளுக்கும், 
மதிப்பளித்து, அவற்றற உள்வாங்கிக் சகாண்டு செயற்படுவதினால், நாம் 
ஒரு முழுறமயான மக்கள் இயக்கமாக வலம் வருகிலறாம். 
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சதாடர்ந்து தாயகத்தில் ஏழு நாட்கள் தங்கியிருந்து நிகழ்ச்சிகறை 
நடத்தியறமயானது, எமது மக்கலைாடு இைண்டறக் கலந்து உறவாடவும், 
மக்கலைாடு மக்கைாக வாழ்ந்து சகாண்டு, தன்னலம் பாைாது 
சதாண்டாற்றும், எமது ெமூகம் ொர்ந்த பல்லவறு அறமப்புப் 
பிைதிநிதிகறையும், ெமூக ஆர்வலர்கறையும் ெந்தித்து, ெமூக விடயங்கள் 
சதாடர்பாக கலந்துறையாடவும், அரியசதாரு வாய்ப்பாக அறமந்தது. 

சபாதுமக்கள் ஆர்வத்லதாடு எம்றம அணுகி தமது எண்ணங்கறையும், 
கருத்துக்கறையும் சவளிப்படுத்தினார்கள். தமது லதறவகறை 
லவண்டுலகாள்கைாக முன்றவத்தார்கள். பலரும் பாெத்லதாடு எம்றம தமது 
இல்லங்களுக்கு அறழநத்து, விருந்தளித்து, மகிழ்வித்தார்கள்.  

எங்கு சென்றாலும், எவ்வைவு காலங்கைானாலும், விருந்லதாம்பலில் யாழ் 
முஸ்லிம்கள் சிறந்து விைங்குபவர்கள் என்பது மீண்டும் மீண்டும் 
உண்றமப் படுத்தப்படுவது கண்டு மகிழ்ந்லதாம். 

எமது பயனத்திலல பல்லவறுபட்ட அறமப்புக்கறையும் ெந்தித்லதாம். சுமார் 
இருநூற்றுக்கும் லமற்பட்ட முன்னணி ெமூக ஆர்வலர்கலைாடு முறறயான, 
காத்திைமான கலந்துறையாடல்களில் ஈடுபட்லடாம். அவர்கள் 
ஒவ்சவாருவரும் பாதிக்கப்பட்ட எமது ெமூகத்தின் எழுச்சிக் குைல்கைாக 
ஒலித்தார்கள். பல்லவறு லகாணங்களில் அறமந்த அவர்களின் 
ெமூகப்பார்றவயும், லபச்ொற்றலும் எம்றம வியக்க றவத்தன. சிலர் 
உணர்ச்சிவயப்பட்ட நிறலயில் லபசினார்கள், சிலர் அறமதியாகவும் 
ஆணித்தைமாகவும் கருத்துக்கறை முன்றவத்தார்கள். எல்லலாருறடய 
கண்களிலும், எமது ெமூகத்தின் வைமான எதிர்காலம் பற்றிய கனவுகளும், 
எதிர்பார்ப்புக்களும், நம்பிக்றககளும் பிைகாசித்துக் சகாண்டிருந்தறதக் 
கண்லடாம். அவர்களுடனான அமர்வுகள், எமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சிறயயும், 
நாம் செயற்பட்டுக் சகாண்டிருக்கும் கை யதார்த்தம் பற்றிய 
புரிதல்கறையும், நாம் வகுக்க லவண்டிய பாறத பற்றிய  
புதுத்சதளிறவயும் தந்தன. இனி வரும் காலங்களில், இந்த அறமப்பினர் 
ெகலலைாடும் ஒரு சநருக்கமான உறறவப் லபணிக் சகாள்ைவும், 
சபாருத்தமான இடங்களில், இயலுமான வறை, லெர்ந்து செயற்படவும் 
திடெங்கற்பம் பூண்டுள்லைாம். 

நாம் ெந்தித்த அறமப்புக்கள்…….. 

ஒஸ்மானியாக் கல்லூரி நிர்வாகம், ஹதீஜா கல்லூரி நிர்வாகம், ஜம்மியதுல் 
உலமா பிைதிநிதிகள், பள்ளிவாெல் நிர்வாகத்தினர்கள், கிண்ணியா மதைஸா 
பிைதிநிதிகள், முல்றலத்தீவு மதைஸா பிைதிநிதிகள், ஹிைா அறக்கட்டறை, 
மக்கள் பணிமறன, யாழ்/ஜனாஸா நலன்புரிச் ெங்கம், யாழ்ப்பாணம், 
கிளிசநாச்சி முஸ்லிம் ெம்லமைனம், புத்/ெதாமியாபுைம் நலன்புரி ெங்கம்,   
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JMSC, JMU, OBA, SDS, SEDO, METRO, J/YMMA யாழ் சபண்கள் 
அபிவிருத்தி றமயம், மாகானெறபப் பிைதிநிதிகள், முஸ்லிம் காங்கிைஸ், மத 
நல்லிணக்கத்திற்கான அறமப்பு, புத்தைம் சபாது றவத்தியொறல, 
லகாப்பாய் சிறுவர் பாடொறல, யாழ்/சகாட்டடி நமச்சிவாயம் பாடொறல, 
இன்னும், கல்வியாலர்கள், ஓய்வு சபற்ற ஆசிரியர்கள், சகாறடயாளிகள், 
ெமூக ஆர்வலர்கள்.                                                                                                

இஸ்லாத்தில், சதாழுறகக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் வலியுறுத்தப்படும் 
விடயமான தானதர்மங்கள் செய்வதில், இறறயச்ெத்லதாடு செயற்படும், 
எம்ெமூகத்றதச் லெர்ந்த சகாறடயாளிகள் பலர், இந்த ஒன்றுகூடறல 
நடத்தி முடிக்க எமக்கு உறுதுறணயாக நின்றார்கள். “ஊைார் பிள்றைய 
ஊட்டி வைர்த்தால் தன்பிள்றை தாலன வைரும்” என்று சொல்வார்கள். 
அதுலபால, மக்கள் நலங்களில் அக்கறறலயாடு செயற்படும் அவர்கைது 
குடும்பங்களுக்கு இறறவன் நன்றம செய்வான். 

இறுதியாக, இந்த மாசபரும் ஒன்றுகூடல் நிகழ்வுகள் சதாடர்பான எமது 
கனறவ நனவாக்கிய சதாண்டர்கள்.!                                
எம் லதாலைாடுலதாள் நின்ற அந்த தன்னலமற்ற நல்ல உள்ைங்கறை 
எங்கள் சநஞ்சசில் நிறுத்திக் சகாள்கிலறாம். ஒரு மைத்றத தாங்கி நிற்கும் 
லவர்கறைப் லபால, எமது அறமப்றப தாங்கி நிற்கும் சதாண்டர்கள் 
இல்லாமல் JMA-UK இல்றல. எமது எண்ணங்களுக்கு செயல் வடிவம் 
சகாடுப்பது சதாண்டர்கள்தான். 

தமது பாெத்திற்குரிய குடும்பங்கறைப் பிரிந்து, பல றமல்கள் தூைம் 
பயணம் செய்து, பல அசெௌகரியங்களுக்கு மத்தியில், முகம் சுளிக்காமல், 
எரிச்ெல் படாமல், எமது அன்புக் கட்டறைகறை சிைலமற் சகாண்டு 
கைமாடும் அந்தப் லபாைாளிச் ெலகாதைர்கள், என்சறன்றும் JMA-UK இன் 
சொந்தங்கள், சொத்துக்கள். 

“இது லபான்ற நிகழ்ச்சிகறை, மீண்டும் எப்லபாது யாழ்ப்பாணத்தில் 
நடத்துவீர்கள்?” என பல தைப்றபச் லெர்ந்த மக்களும் ஆர்வத்துடன் 
லகட்கிறார்கள். நாமும் அது பற்றி சிந்திக்கிலறாம். அலநகமாக இன்னும் 
மூன்று வருடங்களில் 2020 இல் அதற்கான ொத்தியக்கூறுகள் உள்ைன. 
காலம் கனிந்து வரும்லபாது, நாம் மீண்டும் புறப்படுலவாம்! இன்ஸா 
அல்லாஹ்!  

 

JAFFNA MUSLIM ASSOCIATION-UK 

 


