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‘ඉස්ලාම් භීතිකාව’ (Islamophobia) 
හා මුස්ලිම් ප්රජාාවේ  වකීම 

අබු ෆාතිමා 

ජාාතික හා ජාාත්යන්තත්  වයේනන්ත ඉස්ලාම් 
භීතිකා වයාපෘතිතින ඉත්ා පෘත් ප පෘත ාසන ත ළ ් මහා 
පෘතරිමාණ අයුරින්ත ක්රිනාත්මක ේවමින්ත පෘතවතී. ඉස්ලාම් 
දහම හා මුස්ලිම් ප්රජාාව සම්නන්ත  සන පල ිළිබන  
බින ත හා ිළිබකුල ත නිර්මාණන ේකොට එන සමාජා කත් 
කිරීම ඉස්ලාම් භීතිකාේේ ප්ර ා  අ මුණි.. මුස්ලිම් 
ජා නාේ  ජීවේ ෝපෘතාන, ඇඳුම් පෘතැලඳුම්, ආහා පෘතා , 
ආකමික වත්ාවත්, ආකමික ඉකැන්තවීම්, මස්ජිදන, 
මද් සා (ආකමික පෘතාස ප), ආකමික සිංවි ා  ආදින 
ිළිබන  නිවැ දි කරුණු ේ ොදැ  ේහෝ ේේත් ාන්තචිත් 
ව සත්යන විකිත් ක මින්ත මුසල්ිම් ේ ොව  ජා නා 
අත්  ප්රචාා න ේකොට එමිනන්ත ඉස්ලාම් දහම හා මුසල්ිම් 
ප්රජාාව ිළිබන  බින ත හා ිළිබකුල ත ඇති කිරීම ඉල තක 
ක  කනිමින්ත වවරී වයාපෘතා නක ේමම ිළරිස නිනැ  
සටිති. ේමම ප්රචාා නන්ත ළ ් කිසු  බුද්ිමමන 
නථාර්ථන ත ේ ොමැති අත්  ඉස්ලාම් භීතිකා 
වයාපෘතිතිේක කර්ත්ිවරුන්ත ත්ම අේ් තවාවන්ත සා තවාත් 
ක  කැනීමට ේනොදා ේක  ඇති ප්ර ා  පපෘතාන වී 
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ඇත්ේත් ත්ම වවරී ප්රචාා නන්ත මිනන්ත මුසල්ිම් ේ ොව  
ජා නා අත්  මුසල්ිම්වරුන්ත ිළිබන  බින ත හා ිළිබකුල ත 
ඇති ව  පෘතරිදි නහුජා  පද්ේේකන (Mass Emotion) ඇති 
කිරීමන. ේමන පද්ේේකන පෘතද ම් ක  කත් වයාපෘතා න ත 
ේහි.න්ත ේමම ප්රචාා නන්ත විය්වාස ක න්ත න්ත හට 
සත්යන හා නථාර්ථන පෘතැහැදිලි ක  ීමම ේනොේහෝ 
අවස්ථාවන්ත හි ඉත්ා අභිේනෝකාත්මක කාර්නන ත නවට 
පෘතත් ව ඇත්. එන එේසේ වූවද මුසල්ිම් ප්රජාාවේ  වකීම 
වන්තේන්ත ඉත්ා නිහත්මානී ව සුහදත්වන පෘතද ම් ක  
කනිමින්ත සනලු වවරී හා පීඩාකාරී ප්රචාා නන්ත ිළිබන  
ව බුද්ිමමන හා නථාර්ථවාීම ප්රේේයනකින්ත සත්යන 
පෘතැහැදිලි ක  ීමමට කටයුළ  කිරීමන.  

පද්ේේකන පෘතද ම් ක  කත් කිසු  වයාපෘතා න ත 
ීමර්ඝායුව ලැන පෘතැවති නවට ඉතිහාසන සා තෂි 
ේ ොද ි.. එන එේසේ වූවද පද්ේේකේක දාසි.න්ත නවට 
සමාජාන පෘතරිවර්ත් න ක්ාි.න්ත පෘතසුව එම පද්ේේකන 
නලාත්මක ව  ේකටි කාලන ළ ් ේමම වයාපෘතා ේක 
අති කෲ  හා මිනිසත්කමට ේ ොේහොබි ා 
 ානකත්වන අේ් තවා ක   වි ායන ්ඟා ක  
කැනීමට ේනොේහෝ විට අවස්ථාවන්ත පදා වින හැක. 
එේහි.න්ත ේමම අන්තත්වාීම වයාපෘතා නන්ත සැහැ පලුේවන්ත 
සැලීමට හැකිනාව ත ේ ොමැත්.  මුත් 
පද්ේේකේනන්ත ක්රිනා ක් ජා නා ත්ම පද්ේේකන පෘතහ ව 
නෑමත් සමක  බුද්ිමේනන්ත හා නථාර්ථේනන්ත ත්ම 
චින්තත් න හසුරුවන්ත ට පෘතටන්ත කැනීම වැ්කින 
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හැ තක ත ේ ොේේ.  පද්ේේකන ත්ම චින්තත් න හා 
ක්රිනාවන්ත පෘතාල න ක   ලද කාලවකවාව ව ළ ් සු  
ක් ක්රිනාවන්ත ිළිබන  ව ලැජ්ජාාවට පෘතත්වීම හා ඒ 
ිළිබන  පෘතයච්ාාත්වීම ේපෘතොු ේේ දැකින හැ තකකි. 
මිනිසත්කේම් සනලු අකනන්ත ඉවත් ලා තිරිසව න්ත ේලස 
හැසරීම ිළිබන  ඔවුන්තේ  සත් ළ ් නි ානාසේනන්තම 
ඇති වන්තේන්ත ත්මන්ත ව ේමම ත්ත්ත්වනට පෘතත් ක් 
වවරී  ානකත්වන ිළිබන  දැඩි ිළිබකුල ත හා 
ේකෝපෘතනකි.  

ඇේඩො පෆ් හිට්ලර් ජාර්මනිේක ක්රිනාත්මක ක් 
‘යුේදේ භීතිකාව’ හා ඉන්ත පෘතසු ඇති වූ ත්ත්ත්වන ේමනට 
කදිම නිදසු කි. ඉත්ා ශිවට් සම්පෘතන්ත  ජා  
ේකොට්ඨාසන ත වූ ජාර්මාව වන්ත ව හිට්ලර් විසන්ත ත්ම 
ජා සන්තනිේේද  හැකිනාවන්ත පපෘතරිමේනන්ත 
ප්රේනෝජා නට ේක  ඔවුන්ත ව අිමපෘතතිවාීම 
සිංස්කිතිනකට ේනොමු ක මින්ත ත්වත් ජා  
ේකොට්ඨාසන ත වූ යුේදේවන්ත ව ඉත්ා පෘතහත් හා අති 
කෲ  ක්රමේේද ේනොදා කනිමින්ත ම ා දැීමම අව මත් 
ක   ිළරිස ත නවට පෘතත් ක   ලීම.  

යුේදේවන්ත අත්  අඩුපෘතාඩු හා වැ දි සමාජා 
ක්රිනාකා කම් තිබුණා වින හැක.  මුත් හිට්ලර්ේ  
කෲ ත්වන කිසු  ශිව්ට හා සදාචාා ාත්මක 
පුද්කලේනකු අව මත් ක න්ත  ත ේ ොේේ. 
පද්ේේකේනන්ත මුසපෘතත් වී බුද්ිමමන චින්තත් ාවලිනට 
ේදො ගුළු දමා ක්රිනා ක් ජාර්මාව වන්ත වැඩි ක ප 
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ේ ොේකොස් ත්මන්ත පෘතත් ව සටි නින්තදිත් හා පෘතහත් 
ත්ත්ත්වන අවේනෝ  ක  ේක  හිට්ලර්ේ   ට්ස වාදන 
සහමුලින්ත ම ජාර්මනිේනන්ත අළ කා දමන්ත ට යුහුසුලු ව 
ක්රිනා ක න්ත ට වූහ. ඇේඩො පෆ් හිට්ලර් සනදිවි  සා 
කත් නව ඉතිහාසන අපෘතට දන්තවි.. වර්ත්මා ේකීමත් 
ජාර්මාව වන්ත හිට්ලර්ේ   ට්ස වාදන ිළිබකුේලන්ත 
ප්රති තේවේපෘත ක ති. මිනිසා ව තිරිසේ  ත ේලස 
හැස වීම ස හා පපෘතේනෝගී ක  කන්ත ා ේමවන්ත 
පද්ේේකන පෘතද ම් ක  කත් වයාපෘතිති සැනවින්ත ම 
‘චින්තත් ා සාපෘත ා න ත’ (Thought Crime) ේලස ේනොේහෝ 
විද්වළ න්ත හඳුන්තවති.  

නහුජා  පද්ේේකන ජා  න කිරීම ස හා 
ේනොේහෝ විට පපෘතේනෝගී ක  කන්තේන්ත මිනිසාට වඩාත් 
සිංේේීමත්ාව ත ඇති පෘතහත් ස හන්ත  සා කනන්ත න.  

 දහම 

 වාර්ිනකත්වන 

 භාවාව  

 කුලන  

 වර්ණන  

 ප්රේද්යවාදන 
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1948 ීම බ්රිත්ා ය නටත් විජිත් වාීමන්තේකන්ත නිදහස 
දි ා කැනීේමන්ත පෘතසුව  ටවැසනන්ත එකිේ කාේකන්ත 
ු  ස්ථ ක් සනලු සා ක පෘතේසක ලා ශ්රී ලාිංේ තන ේපෘතොු  
අ  යත්ාව ේකොඩ  ැගීේම් ේමන්තම ීඝ්ර හා අර්ථවත් 
ආර්ථික සිංවර්  න ක ා ේනොමු වූ වැඩසටහ  ත 
ක්රිනාත්මක කිරීේම්  වකීම භා  කත් යුළ ව සටි 
ේද්යපෘතාල   ානකි.න්ත භාවාව මු පක  ේක  ජාාතිවාීම 
පෘතද මකින්ත පෘතටු අ මුණු අේ් තවාේවන්ත  ට ඉදිරිේක 
ත්ැබූ ේද්යපෘතාල  ක්රිනාවලිනක අවසන්ත ප්රතිපෘතලන වුේක 
බිහිසුණු යුද ක්රිනාවලිනකට  ට අවතීර්ණ වීමන. 
ජාාත්යන්තත්  ීර්තිනකින්ත යු තත් වූ පකත් නැි. ිළිබකත් 
එම යුකේක ේද්යපෘතාල   ානකි.න්ත නහුජා  පද්ේේකන 
ජා  න කිරීම ස හා ේනොදා කත්ේත් භාවාවි.. ත්ම 
මාත්ිභූමින හා එහි සේහෝද  වැසනන්ත ිළිබන  කිසු  
ත්ැීමකින්ත ේත්ො ව ඉත්ා පෘතටු චින්තත් නක වහලුන්ත වී 
දැවැන්තත් ේද්යපෘතාල  අස්වැන්ත  ත ලනා කැනීම 
අ මුණු ේකොට ේක  දිනත් ක් පද්ේේකන පෘතද ම් 
ක  කත් එම ජාාතිවාීම වයාපෘතා න  ටත්  ටවැසනාත් 
අති භනා ක යුද් නකට ේනොමු ක ව  වයාපෘතිතිනක 
මු ප බීජාන වැිළරීම ත නව එම ේද්යපෘතා ඥි.න්තට 
අවේනෝ  ක  කැනීේම් ු   ද ත ා ව වණ ත 
ේ ොතිබුණා වින හැක. ඇත්ැම් විට ත්මන්තේ  
ේද්යපෘතාල  නල කෑද කේම් අේ් තවාවන්ත සා තවාත් 
ක  කැනීමට හැකි  ම්  කා හට කුම ත සු  වූවත් කම් 
 ැත්ැි. ඔවුන්ත සළ වා ද වින හැක. කරුණු කා ණා 
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ේකේලස වුවත් තිස් වස ක අභාකය සම්පෘතන්ත  යුද් න 
සහි ක   සෑම ේමොේහොත්කම සැමට ේක  ේදන්තේන්ත 
භීවණේක හා වි ායේක භනා ක මත්කනන්ත පෘතමණි.          

යුද් න  ටට අහිමි ක් වියාලත්ම සම්පෘතත් වුේක 
“මා ව සම්පෘතත්ි.”. ල ත මවට ත්මන්තේ  දරුවන්ත අහිමි 
ක් යුද් න දැවැන්තත් ේද්පෘත් වි ායනකට ද මක ේහිබ 
ක්ාන. ත්මන්ත පපෘතන්ත භූමින ළ ්ම ස ණාකත්නන්ත 
ක ව  ලැබූ අති වියාල සවි ප ජා කාන ත අදත් විවි  
ු  ත කැහැට වලට මුහුණ පෘතාමින්ත අන්තත් අස ණ 
ත්ත්වනකට පෘතත් වී සටිති. අිංක විකලභාවනට පෘතත් ව 
අත් පෘතා අහිමි වූ ජා  සිංඛ්යාව අති වියාලන. 
වැන්තදඹුවන්ත නවට පෘතත් වූ ස්ත්රීන්ත, ජීවේ ෝපෘතාන 
බි වැටුණු මිනිසුන්ත, අ යාපෘත න අහිමි වූ දරුවන්ත, 
ිළිබස ණ ත  ැති වැඩිහිටිනන්ත, අත්ව  වලට පෘතත් වූ 
කාන්තත්ාවන්ත ේම් යුද් ේක අනිවාර්නන ප්රතිලලනන්තන. 
ේම් සන පලටත් වඩා න පෘතත්් වන්තේන්ත ිනලන්ත නවට 
පෘතත් “සමාජා ම ස” සුවපෘතත් ක් හැ තේ ත ේකේසේද 
න  කා ණනි.. ශ්රී ලිංකාව  ට ත වයේනන්ත ේම් 
ත්ත්ත්වන නැරෑරුම් ේලස ේත්රුම් ේක  ඇති ද නන්ත  
නහුත් නකේ  සැකනට නඳුන්ත වූ කා ණන ත නවට පෘතත් 
ව ඇත්. දයක ළ  ක වව න, අවියව්ාසන හා 
එකිේ කා ේකේ හි ව  බින හද ළ ් කැඹු ට කා වැීම 
ඇත්. ජා  විඥාණේක හා හදවත්වල විනිවිද ිනන ේමම 
ළ වාල සුවපෘතත් ක න්තේන්ත ේකේසේද නන්ත  සැමට 
අභිේනෝකන ත ව පෘතවතී. ේමේලස ේ ෝකාළ  වී ඇති ජා  
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විඥා න සුවපෘතත් ේකොට වව ේනන්ත, බිේනන්ත, 
සැේකන්ත, අවිය්වාසේනන්ත ේත්ො  වූ සමාජාන ත 
නිර්මාණන කිරීම ිළණිස ල ත මවේ  සනලු දරුවන්ත 
එකට අත්වැ ප නැ  ේක  කටයුළ  ක් යුළ  කාලන 
දැන්ත එ්ඹ තිේන වා ේ ොේේ ද? ේම් ේවව වට  ැවත් 
ව  ත වව ේක ිනනිසළු ේමෝවන්ත ට නේම ත 
ඉදිරිපෘතත් වන්තේන්ත ද සැනැවින්තම ඔහු ල ත මවට 
ේරෝහිකම් ක න්තේ  ත මිස අන්ත කවේ කු  ම් වින 
හැකි ද? ේමොවුන්තේ  වව න වයා්ත් කිරීේම් 
වයාපෘතිතිනට අවාස ාවට ේමන්ත බුු  දහම හා බුු න්ත 
වහන්තේසේ ව පපෘතේනෝගී ක  කැනීම ේම ට සනලු 
ේනෞද් ි.න්තේ  ේකෝපෘතනට ේහේළ  වින යුළ  කරුණ ත ව 
ඇත්. ඉස්ලාම් භීතිකාව වයා්ත් කිරීේම් වයාපෘතිතින 

පේදසා ත්ම දහමට කුම  හානින ත සු  වුවත් කම් 
 ැත් නැි. සත්ා ේමම ිළරිස ක්රිනා ක   ආකා න ත ද 
ඇත්ැම් ේෂේත්රනන්ත හි ද ත ට ඇත්.  

ේමම සිංවි ා  ිළටුපෘතස සට ඔවුන්තේ  අති ු ව්ට 
වැඩසටහ  ක්රිනාත්මක කිරීම ිළණිස ඔවුන්තට මුලයමන 
ආ ා  හා අේ කුත් ය තතීන්ත ලනා ේදමින්ත ඔවුන්තට  
ජීව හුස්ම ිළඹිමින්ත සටි ා නලේේක අපෘත විසන්ත හඳු ා 
කැනීම වැදකත් ේහි.න්ත එි.න්ත කිහිපෘතන ත පෘතහතින්ත 
ද තවා ඇත්ේත්මු.   

 ේද්යපෘතාල  නලේේක  

 වයාපෘතාරික ත් ඟකාරිත්වන  
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 ඉස්ලාම් වව න  

 ජාාත්යන්තත්  ඉස්ලාම් විේ ෝී  වයාපෘතා   

 යුේදේ සිංවි ා   

 ජාාත්යන්තත්  ේද්යපෘතාල  නලේේක 

 පුද්කලික  යාන පෘතත්ර  

ේද්යපෘතාල  නලේේක  

අපෘතේ  ේද්යපෘතාල  ක්රිනාවලින ප්රතිපෘතත්ති මත් 
සු ේව වාට වඩා අපෘත දැක ඇත්ේත් වාර්ිනක ආකමික 
වැනි කරුණු පෘතද ම් ක  කනිමින්ත ජා නා පද්ේේකනට 
පෘතත් ේකොට එමිනන්ත ජා ත්ා ප්රසාදන දි ා කැනීේම් වැඩ 
ිළිබේව් ත ක්රිනාත්මක ක   අයුරු න. ේමන  ටට 
කිසේසේත් ම සුු සු ේහෝ ඔබි  ේහෝ  ිළිබේවත් ත 
ේ ොේේ. නහුත් න නිේනෝජා න ක   පෘත තව සුළුත් න 
ේකෝනි බි පේලකු නවට පෘතත් ේකොට ේපෘතන්තවීමත් 
සුළුත් න නිේනෝජා න ක   පෘත තව ද නහුත් න ිළිබන  
එවැනිම බින වැද්ීමම ත කිරීම සාමා ය ේදන ත නවට 
පෘතත් ව ඇත්. ේමම වවරී ේද්යපෘතාල න සැනැවින්ත ම 
ිළිබකු ප ේකොට ප්රති තේවේපෘත ක් යුත්ත්කි. ේමම වවරී 
ේද්යපෘතාල  ක්රිනාවලිේනන්ත නි ළ රු ව පීඩාවට 
පෘතත්වන්තේන්ත සුළුත් න නව අමුළ ේවන්ත කිව යුත්ත් ත 
ේ ොේේ.   
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වයාපෘතාරික ත් ඟකාරීත්වන  

වයාපෘතාරික කටයුළ  ත් ඟකාරීත්වනකින්ත යු තත් 
වුව ත නව අපෘත සැේවොම දන්ත ා කරුණකි. එම 
ත් ඟේනන්ත ජාන කැනීම ිළණිස සනලු වයාපෘතා නන්ත හි 
වැදකත් ම සා කන වූ පෘතාරිේභෝිනකනා දි ා කැනීම 
ිළණිස විවි  ආකර්වණීන වට්ටම්, ප්රසාද ීමම ා හා 
පෘතහසුකම් සලසා ීමම සම්ප්රදාන ත ව පෘතවතී. ේමම 
ිළිබකත් ක්රමේේදන අත් හැ  ත්ම  ත් ඟකරුවාේ  
දහම හා වාර්ිනකත්වන ිළිබන  අසත්ය ේත්ො ළ රු 
පෘතළ රුවා හැ  පෘතාරිේභෝිනක ජා නාේ  සත් ළ ් අනිස 
බින ත හා ිළිබකුල ත ඇති කිරීමට කටයුළ  කිරීම 
සැනවින්තම ිළිබකුේලන්ත ේහ්ා දැකින යුත්ත්කි.  
පෘතසුිනන කාලවකවාව ව ළ ් මුසල්ිම් ආපෘත යාලා 
ිළිබන  ිළිබකුල ත ඇති කිරීම ඉල තක ේකොට ේක  
මුස්ලිම්වරුන්ත මුස්ලිම් ේ ොවන්ත න්තහට ආහා පෘතා  
ආදින අේලවි ක   විට එනට ළ න්ත ව  ත ේක් කසා 
දින යුළ  නව අ ප කුර්ආ ේක ස හන්ත වී ඇත්ැි. පූජාක 
පෘත තවේක සාමාජිකි.න්ත විසන්ත ප්රසද්ිමේක ප්රකාය 
ේකොට සටි අත්  ේමම සාපෘත ාී  අසත්ය ේත්ො ළ   
ේනොේහෝ මා යන විසන්ත ම සන්තනිේේද න ේකොට 
තිබුණි. ේමවන්ත ඉස්ලාම් භීතිකා ප්රචාා  ඇඳුම් පෘතැලඳුම් 
ිළිබන  ව ද ද ත ට තිබුණි. ේම් ස හා ත්වත් විවි  
පපෘතක්රම ේනොදා කැනීම පෘතසුිනන කාලවකවාව  ළ ් 
ද ත ට තිබුණි. 
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ඉස්ලාම් ිළිබන  වව න  

ත්වත් ිළරිස ත ඉස්ලාමන ිළිබන  කිසු  පෘතැහැදිලි 
අවේනෝ නකින්ත ේත්ො ව ඉසල්ාමනට එේ හි වීමටත් 
වවරී ආක පපෘතනකින්ත යු තත් ව කටයුළ  කිරීමටත් 
ඉදිරිපෘතත් වී සටිති. ේනොේහෝ විට අන්තත්ර්ජාාලේක 
ප්රචාා න ව  ඉස්ලාම් විේ ෝී  කරුණු ේමම 
ත්ත්ත්වනට ේහේළ  වූවා වින හැක. ඇත්ැම් අවසථ්ාවන්ත 
හි මුස්ලිම් ජා නා සමක ඇති වූ ‘පුද්කලික 
ේ ොම ාපෘතනන්ත’ ේමන්තම ඊර්වයාව ද ේමනට මු ප වී 
ඇති නව ද ත ට ඇත්.  

ජාාත්යන්තත්  ඉස්ලාම් විේ ෝී  වයාපෘතා  

විදුත් හා මුරිත් මා ය මිනන්ත අපෘතට වදනික ව 
දැ  කැනීමට ඇති ප්ර ා  ප්රවිත්තින ත නවට පෘතත් ව 
ඇත්ේත් ජාාත්යන්තත්  ඉස්ලාම් විේ ෝී  වයාපෘතා නන්ත හි 
කටයුළ  න. යුේ ෝපෘතේක හා ඇේමරිකාේේ ීඝ්රේනන්ත 
වයා්ත් ව   දහම නවට ඉස්ලාමන පෘතත් ව තිබීම 
ේමනට එ ත ේහේළ ව ත ේලස දැ තවින හැක.  

යුේදේ සිංවි ා   

ේදව  ේලෝක යුද් ේනන්ත පෘතසු බ්රිත්ා ය ප්රමුඛ් 
නටහි  නලවළ න්ත එකළ  වී සාමකාීම පෘතලසත්ී ේක 
පෘතා ම්පෘතරික ව ජීවත් වූ ජා නා ස ණාකත්ි.න්ත නවට 
පෘතත් ක මින්ත ඊශ්රානලන බිහි කිරීමත් සමක 
පෘතලසත්ී ේක පෘතමණ ත ේ ොව ේලොව සෑම ත්ැ කම 
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ඉස්ලාම් හා මුසල්ිම් විේ ෝී  කටයුළ  වල ප්රමුඛ් 
කාර්නභා න ත යුේදේ සිංවි ා  මිනන්ත සු  ක මින්ත 
තිේේ.  

ේලොව අද සු ේවමින්ත පෘතවති  විවි  කැටුම් 
ඉස්ලාමේක ඉකැන්තවීම් පෘතද ම් ක  ේක  
සු වන්ත  ත නව හුවා ද තවන්ත ට අති දැවැන්තත් 
මා යන ේමේහයුම ත ජාාත්යන්තත්  ව ක්රිනාත්මක 
ේවමින්ත පෘතවතී. ේමම මා ය ේමේහයුම ිළටුපෘතස 
සටින්තේන්ත කවුරුන්ත ද? ඔවුන්ත එේසේ ක්රිනාත්මක වීමට 
ේහේළ  වූ සා ක කුම ත ද? ේමවන්ත ප්රය්  ිළිබන  ව 
මූලික නිවැ දි කරුණු  ේ ොදැ  ේමම මාත්ිකාව 
සාකේඡා කිරීම සාර්ථක කටයුත්ත් ත ේ ොවව  ඇත්.  

ඇේඩො පෆ ්හිට්ලර්ේ   ානකත්වේනන්ත ආ ම්භ 
වූ ේදව  ේලෝක මහා යුද් ේක ීම විේයේවේනන්තම 
යුේ ෝපෘතේක ජීවත් වූ යුේදේවන්ත මිලින  6 ත පෘතමණ 
ඝාත් න ක   ලද නව සිංඛ්යා ේ පඛ්  ේපෘතන්තවා ේදි.. 
ේමම මහා පෘතරිමාණ මිනිස් ඝාත්  කිසු  දහම ත ේහෝ 
නහ සමාජාන ත අව මත් ක න්ත  ත ේ ොේේ. යුද 
සමාදා ේනන්ත පෘතසු යුේ ෝපෘතේක සු  වූ ේමම 
ේේදවාචාකනට විසඳුම් යුේ ෝපෘතන පෘතද ම් ක  ේක  
ේසවින යුළ  ව තිබුණ ද එම අදහස අත් හැ  සාමකාීම 
 ට ත වූ පෘතලස්තී න ේදකඩ ේකොට යුේදේවන්තට  ට ත 
සාදා ේදන්ත ට බ්රිත්ා යන ප්රමුඛ් නටහි  නලවළ න්ත 
විසන්ත ක්රිනා ක   ලීම. ඒ ව  විට පෘතලසත්ී ේක 
මුස්ලිම්වරුන්ත 86% ත, කිළ ව වන්ත 10% ත හා 
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යුේදේවන්ත 4% ත ේලස සාමකාීම ව ජීවත් ේවමින්ත 
සටිනහ.  

බ්රිත්ා යන විසන්ත ඉන්තදිනාේේ, අනර්ලන්තත්ේක 
හා සි.ප්රසේක සු  ක්ා ත ේමන්ත ‘ේනදා පෘතාල න 
කිරීේම්’ ප්රතිපෘතත්තින අව කම න ක මින්ත පෘතලස්තී න 
1947 ීම ේදකඩ ේකොට යුේ ෝපෘතේක යුේදේවන්තට හිට්ලර් 
විසන්ත සු  ක ව  ලැබූ  අසා ා ණනට මැදේපෘත දිිනන්ත 
විසඳුම් සකස් ක න්ත ට කටයුළ  ක්හ. ේම් ව විට 
පෘතලසත්ී න බ්රිත්ා යි.න්ත ේ  පෘතාල න නටේත් 
පෘතැවතිණි.   86% ත වූ මුස්ලිම් ජා නාේකන්ත නහුත් න ත 
යත් වර්ව කණ ාව ත තිසේ්සේ ත්මන්තට පරුම භූමිේනන්ත 
ඉවත් ේකොට ඔවුන්ත ව ස ණාකත්ි.න්ත නවට පෘතත් 
ක මින්ත 1948 වර්වේක ීම පෘතලස්තී  භූමිේනන්ත 55% ත 
යුේදේවන්තට ේවන්ත ේකොට ඊශ්රානලන  මින්ත  ට ත 
නිර්මාණන ක න්ත ට කටයුළ  ක්හ. පෘතලසත්ී   ේට් 
55% ත ලනා ේක  ආ ම්භ ක   ලද නීති විේ ෝී  
ඊශ්රාන ප  ට දැ ට එහි 90% කට වැඩි භුමි ප්රමාණන ත 
අත්පෘතත් ක  ේක  ේලොව සනලු නීති ප පලිංඝ න 
ක මින්ත කටයුළ  ක   නව වදනික ව අිළ පුවත්පෘතත් 
මිනන්ත කිනවන්තේ මු. ේමම ඊශ්රාන ප වයා්ත්වාදන සු  
ක ව  ලනන්තේන්ත අස ණ පෘතලස්තී  දරුවන්ත, 
කාන්තත්ාවන්ත, වේනෝවිද් ි.න්ත, ේ ෝගීන්ත හා අේ කුත් 
සවි ප වැසනන්ත ව ඝාත් න ක මින්ත ඔවුන්තට එේ හි ව 
නි ළ රුව ක්රිනාත්මක ක ව  ලන  කැටුම් මිනනි. 
ේ ෝහ ප, පෘතාසැ ප, ආකමික සථ්ා  හා සවි ප 
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වැසනන්තේ  නිවාස සහමුලින්තම පෘතාේහේ ේමම මික 
ප්රහා නන්ත මිනන්ත වි ාය ේකොට ඇත්. මෑත්ක ීම 
පෘතලසත්ී ේක කාසා තී ේක සු  ක් ඊශ්රානල ත්රස්ත් 
ප්රහා නන්ත මිනන්ත දහස් කණන්ත අහිිංසක පෘතලස්තීව වන්ත 
ව ඝාත් න කිරීම ිළිබන  ව ඉත්ා මිු  අයුරින්ත එන 
 වත්ව  ේලස මා ය මිනන්ත ඉ පලා සටි ඇේමරිකාව 
එම ප්රහා නන්ත මැද්ේද් මිලින  කණ ක ව ත්  අවි 
ඊශ්රානලනට සපෘතනන්ත ට කටයුළ  ක   ලීම.  

ේම් සන පල අහඹු සු වීම් ේ ොේේ. ඇේමරිකාව 
ප්රමුඛ් නටහි   ාජායනන්තහි මා යන අි.තින ඇත්ේත් 
යුේදේවන්තටන. කර්මාන්තත් නැිංකු හා ආර්ථික අි.තින 
ඇත්ේත් ද ඔවුන්ත නටේත්න. ඊශ්රානලන විසන්ත 
පෘතලසත්ී ේක සු  ක   අති අමාව ෂික ක්රිනාවන්ත 
සා ා ණීන කිරීම ස හා ේමම ජාාත්යන්තත්  යුේදේ 
මා ය නි ළ රු ව කටයුළ  ක මින්ත සටිි..  වින්තදිත්නා වූ 
අන්තත් අස ණ පෘතලස්තීව වන්ත චුදිත්නා ක මින්ත හා 
අපෘත ා කරුවා වූ ඊශ්රානලන වින්තදිත්නා ේලස ේලොවට 
ප්රදර්ය න කිරීමට ේමම මා ය විසන්ත විවි  කටයුළ  
ක ති. එහි ප්රතිලලන ත ේලස ඉසල්ාීමන මුලාශ්ර විකිති 
ේකොට වැ දි අර්ථ කථ නන්ත ලනා ේදමින්ත ඉසල්ාමන 
හා මුස්ලිම් ජා නාව ත්රස්ත්වාීමන්ත ේලස හුවා 
ද තවන්ත ට කටයුළ  කිරීම ඔවුන්තේ  ජාාත්යන්තත්  
 යාන පෘතත්රේක වැදකත් ේමන්තම මුලික ේකොටසකි. එම 
මා ය ප්රචාා ේනන්ත අහුලා කත් ේකොටස් ඉදිරිපෘතත් 
ක මින්ත අපෘත  ට ළ ් ද ‘ඉස්ලාම් භීතිකාව ත’ ඇති 
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කිරීමට  යානපෘතත්ර වාීම ේලස ඇත්ැම් අන්තත්වාීමන්ත 
ඉදිරිපෘතත් වී සටීම සැමේ  ිළිබකුලට ල ත වින යුත්ත්කි. 

ජාාත්යන්තත්  ේද්යපෘතාල  නලේේක  

ඉස්ලාමනට හා මුස්ලිම් ප්රජාාවට එේ හිව 
ජාාත්යන්තත්  ේද්යපෘතාල  ක්රිනාකා කම්  ාශින ත 
ද ත ට ඇත්. විවි   ටවල සු  ක ව  ලන  ඉස්ලාම් 
භීතිකා කටනළ  ස හා ේමම ජාාත්යන්තත්  ේද්යපෘතාල  
නලේේක මිනන්ත මුලයමන ආ ා  ද ලනා ේද  නවට 
මා ය මිනන්ත නිත්  ේහිබද වු කිරීම දකින්ත ට ඇත්.  

ජාාත්යන්තත්  ේද්යපෘතාල ේක නලේක සටි  පදවිනත් 
නලනට පෘතැමිණීමට මා  නල  පදවිනත් ත්ම 
ේද්යපෘතාල  ප්රචාා ක ේේදිකාේේ ේනරිහන්ත ේදන්තේන්ත 
ඉස්ලාීමන ත්රසත්්වාදන, ඉසල්ාීමන භීතිකාව මවා 
පෘතාමිනි.  

පුද්කලික  යාන පෘතත්ර  

ඉස්ලාම් භීතිකාව ඉත්ා සාර්ථක කර්මාන්තත්න ත 
නවට ේනොේහෝ අනට පෘතත් ව ඇත්. ඉත්ා ීඝ්රේනන්ත 
ජාාත්යන්තත්  ප්රසද්ිමනට පෘතත් වීමට ඇති ේකටිම මක 
ේලස ේනොේහෝ අන ‘ඉසල්ාම් භීතිකාව’ ේත්ෝ ා කනිති. 
අ ප කු ා න, මුහම්මද්  ර්ම දූත්නාණන්ත ේහෝ වැදකත් 
ඉස්ලාීමන ිළිබේවත්කට එේ හි ව ලිිළ ේපෘතොත්පෘතත් ආදින 
පෘත් ක් විට ජාාත්යන්තත්  මා ය එනට අති වියාල 
ප්රසද්ිමන ත ලනා ීමමට කටයුළ  ක ි.. ජාාත්යන්තත්  ව 
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ප්රසද්ිමන ත ලනා කැනීේම් පුද්කලික  යාන පෘතත්රන ත 
ඇත්ත්වුන්ත ේමේලස ක්රිනා ක ව  අිළ දැක ඇත්ේත්මු. 
ස පමාන්ත රුව්දි වැන්ත වුන්ත ේමනට ේහො  
පදාහ ණනකි. ේමම වයාපෘතා  ස හා ජාාත්යන්තත්  මුද ප 
කලා ඒම ත ද ත ට ඇති ේහි.න්ත ේකටි කල ත ළ ් 
වියාල   න ත රැස් ක  කැනීමට ද ඉසල්ාම් භීතිකාව 
ේත්ෝ ා කනිති.  

නහුජා  පද්ේේකන ස හා අවයය සා ක  

නහුජා  පද්ේේකන සැමට පෘතහසුේවන්ත ජා  න ක් 
හැ තක ත ේ ොේේ. ඉස්ලාම් භීතිකා වයාපෘතා ේක 
සාර්ථකත්වන රැඳී ඇත්ේත් නහුජා  පද්ේේකන ජා  න 
ක් හැකි ප්රමාණන අව වන. එ ම් මිනිසාේ  
විචාා නට හා බුද්ිමනට ේදො ගුළු දා ඔහු ව ේමම 
ඉස්ලාම් භීතිකා වයාපෘතා ේක අණට ීකරු ේලස 
කටයුළ  ක   නාන්තත්රීන ත්ත්ත්වනට පෘතත් ක් හැ තේ ත 
නහුජා  පද්ේේකන සාර්ථක ව දිනත් කිරීම ළ ිබන්ත න. 
ේමම කටයුත්ත් සැමට පෘතහසු අයුරින්ත ඉටු ක් 
හැ තක ත ේ ොේේ. ේමහි සාර්ථකත්වන ස හා ඇත්ැම් 
සා ක අවයය ේවි.. ේමම සා ක ිළිබන  නිස 
අවේනෝ නකින්ත ේත්ො ව ඉස්ලාම් භීතිකාව පෘත ාජානට 
පෘතත් කිරීම ු ව්ක  කරුණ ත වව  ඇත්. එම 
සා කනන්තේකන්ත කිහිපෘතන ත පෘතහතින්ත ද තවා ඇත්ේත්මු.   

 සළ ේ කු ේහෝ සළ  න්ත  
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  සළ රුකම සා ා ණීන ක   සා ක  

 ේමම සා ක අේලවි ක් හැකි   

නහුජා  ේප්රේ තවක ිළරිස ත   

 නහුජා  ආකර්වණන ඇති සිංවි ා   

සළ ේ කු ේහෝ සළ  න්තේ  අවයයත්ාව  

කුඩා කල අපෘත ව බිනකැන්තවීම ස හා බි පේල ත 
කැ  ස හන්ත කිරීම සාමා ය කරුණකි. එකල ේමම 
බි පලා අේ් සළ  ා වින. බින හා එමිනන්ත පද්ේේකන 
ජා  න කිරීම ස හා සළ ේ කුේ  අවයයත්ාව ේමි.න්ත 
පෘතැහැදිලි ව  කරුණකි. ඉසල්ාම් භීතිකාව ඇති කිරීම 
ස හා ඉස්ලාමන හා මුස්ලිම්වරුන්ත ව සළ  න්ත ේලස 
හුවා දැ තවීේම් වැඩසටහ ක අවයයත්ාව ත ඇත්. 
මුස්ලිම් ේ ොව  ජා නා අත්  මුසල්ිම්වරුන්ත ව සළ  න්ත 
ේලස විදහා දැ තවීම ේමමිනන්ත සු  ක ව  ලැේේ. ේමම 
වයාපෘතා ේක ඉල තක කත් සළ  ා මුසල්ිම් ප්රජාාව, 
ඉස්ලාම් දහම හා  ඉස්ලාමේක වත්ිළිබේවත් ආදිනි..  

සළ රුකම සා ා ණීන ක   සා ක  

ඉස්ලාමන හා මුසල්ිම්වරුන්ත ව සළ  න්ත ේලස 
මුස්ලිම් ේ ොව  ජා නා අත්ේර් ස ාථ කිරීම ස හා 
ඉස්ලාම් භීතිකා වයාපෘතිතිකරුවන්ත ේනොේහෝ කරුණු 
ඔවුන්ත අත්ේර් ප්රචාා න ක න්ත ට කටයුළ  ක ති. ේමම 
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කරුණු වලින්ත අති නහුත් න ත පෘතද ම් වි හිත් 
අසත්යනන්ත ව  අත්  ඒවා සත්ය කරුණු ේලස 
ඉදිරිපෘතත් කිරීමට ඔවුන්තේ  සන්තනිේේද  ද තවත්ාවන්ත 
පපෘතේනෝගී ක  කනිති. ේමම කරුණු මුස්ලිම් ේ ොව  
ජා නාේ  දහමට, වාර්ිනකත්වනට ේහෝ ඔවුන්තේ  හුු  
පෘතැවැත්මට ත්ර්ජා න ත ේලස විචිත්රවත් ේකොට 
ේපෘතන්තවීම සු  ක ව  ලැේේ. ේමමිනන්ත මුසල්ිම් ේ ොව  
ජා නාේ  ප්ර ා ත්ම සළ  ා නවට ඉස්ලාමන හා 
මුසල්ිම්වරුන්ත ව පෘතත් කිරීම නි ානාසේනන්ත ම සු  ේවි..  

ේමම සා ක අේලවි ක් හැකි නහුජා  
ේප්රේ තවක ිළරිස ත 

ඉස්ලාමනට හා මුසල්ිම්වරුන්තට එේ හි ව 
ප්රචාා න කිරීේම් ීම එම ප්රචාා නන්ත ිළිබකැනීමට සුදා ම් 
වූ ේප්රේ තවක ිළරිසකේ  අවයයත්ාව මළ  ේවි.. ේම 
ස හා ේනොේහෝ අවසථ්ාවන්ත හි ඉදිරිපෘතත් වන්තේන්ත 
මුස්ලිම් ේ ොව  ජා නාේ  ආකමික හා ප්රජාා 
 ානකි.න්ත න. ේමම ිළරිසට ත්ම ඉස්ලාම් භීතිකා 
මත්වාදනන්ත ප්රචාා න කිරීම ස හා පෘතහසුේවන්ත ේප්රේ තවක 
ිළරිස ත නිර්මාණන ක  කැනීේම් හැකිනාව ඇත්.  

I. නහුජා  ආකර්වණන ඇති සිංවි ා   

නහුජා  ආකර්වණන ඇති ක  කැනීම පේදසා 
ේමම සිංවි ා  මුස්ලිම් ේ ොව  ජා නාේ  ආකමික 
හා වාර්ිනක අ  යත්ාව ේනොේහෝ අවස්ථාවන්ත හි 
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පපෘතේනෝගී ක  කනිති. එම ජා නාේ  ආකමික හා 
වාර්ිනක සු  තෂිත්භාවන ේවව ේවන්ත ඔවුන්ත ේපෘතනී 
සටි ා නව ත ද ේපෘතන්තවා කනිති.  

II. සළ  ාේ  භූමිකාව  

III. පද්ේේකන ේපෘතෝවණන ක   සළ ේ කු 

වීම  

ඉහතින්ත ඉස්ලාම් භීතිකාව සාර්ථක ව 
ක්රිනාත්මක කිරීම ස හා ඉසල්ාමන හා මුසල්ිම්වරුන්ත ව 
මුස්ලිම් ේ ොව  ජා නාේ  සළ  න්ත ේලස විදහා 
දැ තවීේම් අවයයත්ාව ිළිබන  ව ස හන්ත කේ්මු. අපෘත ව 
මුස්ලිම් ේ ොව  ජා නාේ  සළ  න්ත ේලස ඉස්ලාම් 
භීතිකා වයාපෘතිතිකරුවන්ත හුවා ද තවන්ත ට කටයුළ  
ක   අවස්ථාේේ අපෘතේ  භූමිකාව ේදනාකා නකින්ත 
සකස් වින හැක. ඉන්ත පෘත්මු වැන්ත  ඉසල්ාම් භීතිකාව 
ේපෘතෝවණන ක   සළ ේ කු නවට අපෘත කටයුළ  කිරීමි.. 
ේමේසේ වීමට ේහේළ ව  කරුණු විමසා නලමු.  

ේමේසේ වීමට ප්ර ා  ේලසම ේහේළ  වන්තේන්ත  
ඔවුන්ත  ක  ේචාෝද ා හා අසත්ය ප්රචාා නන්ත ිළිබන  
ව නිස පෘතැහැදිලි කිරීම් ඉත්ා නිහත්මානී ව හා සත්ය 
පෘතද ම් ක  ේක  ලනා ීමමට අේපෘතොේහොසත් වීමි.. 
ේ ොදැව වත්කම, හැකිනාවන්ත ේ ොමැත්ත්න්ත වකීම් 
ේක  කටයුළ  කිරීම හා  පුද්කලාභිවාද න ේමේසේ 
වීමට ේහේළ  වයේනන්ත දැ තවින හැක.  
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1. ඉස්ලාම් භීතිකාව ේපෘතෝවණන ක   

පෘතාර්යවකරුේවකු නවට අපෘත පෘතත්ව  ේදව  

ේහේළ ව ේලස ඔවුන්ත  ක  ේචාෝද ා අපෘතහාස 

හා අසත්ය ප්රචාා  ිළිබන  ව එම සව් ේනන්තම 

ඔවුන්තේ  පද්ේේකන වර්  න කිරීමට ේහේළ  

ව  අයුරු ප්රකාය  නිකුත් කිරීම සු  කිරීම 

දැ තවින හැක. අපෘත කටයුළ  ක් යුත්ේත් 

ඉස්ලාීමන ඉකැන්තවීම් පෘතද ම් ක ේක  න. 

ْحَسُن فَإَِذا 
َ
ِيِّئَُة اْدَفْع بِالَِِّت ِِهَ أ َوال تَْستَوِي اْْلََسنَُة َوال السَّ

ِي بَيْنََك َوَبيْنَُه َعدَ  يٌم )اَّلَّ نَُّه َوِِلٌّ ََحِ
َ
 (٤٣اَوٌة َكأ

 “නහපෘතත් හා අනහපෘතත් සම ේ ොවන්තේන්තන. 
(එනැවින්ත) කව  ත නහපෘතත් වන්තේන්ත ද එි.න්ත 
(අනහපෘතත්) ව් තවවූ. එවිට ව ඹ හා කවේ කු අත්  
සළ රුකම තිබුේේ ද සැනැවින්තම ඔහු  සීමපෘතත්ම 
මිළ ේ කු ේමන්ත වන්තේන්ත න.” (අ ප කුර්ආන්ත 41 – 34)  

2. ඇත්ැම් අවසථ්ාවන්ත හි මුසල්ිම් සමාජාේක 

අඩුපෘතාඩු තිබින හැක. ත්මන්තේ  අඩුපෘතාඩු ිළිබන  

ස්වනිං විේේචා නක ේනීම ත්ත්ත්වන නහපෘතත් 

ක  කැනීමට අේපෘතොේහොසත් වීම ේහේළ ේවන්ත 
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ඉස්ලාම් භීතිකා ප්රචාා න ේපෘතෝවණන කිරීමට 

අපෘතේකන්ත දානකත්වන ත ලනා ීමම ත සු  ේවි..   

3. සමානාචාක (Apologetic) ත්ත්ත්වනට පෘතත් වී 

ඉස්ලාම් භීතිකා ප්රචාා කනන්ත ඉසල්ාමනට හා 

මුස්ලිම් ප්රජාාවට එේ හි ව ඉදිරිපෘතත් ක   

සා ක සා ා ණීන කිරීමට  ැඹුරු වීම 

ේහේළ ේවන්ත ද ඉස්ලාම් භීතිකාව ේපෘතෝවණන 

කිරීමට අපෘතේකන්ත පපෘතකා න ත සු  ේවි..   

IV. II.  පද්ේේකන ජාන ේක  

සළ රුකම මිළ රුකම ත ක  කැනීම   

සෑම ඉස්ලාමිකේනකුම ඉස්ලාම් භීතිකා ප්රචාා  
පෘත ාජානට පෘතත් ක ව  හා ඉසල්ාම් භීතිකා ප්රචාා කි.න්ත 
ව මිළ  න්ත නවට පෘතත් ක කන්ත ා බුද්ිමමත් 
ක්රිනාකාරිකේනකු නවට පෘතත් වින යුළ න. එේසේ කිරීමට 
අපෘත විසන්ත ක් යුළ  මූලික කරුණු පෘතහතින්ත ද තවා 
ඇත්ේත්මු.  

1. එකඟත්ාවට පෘතැමිණින හැකි සා ක ිළිබන  

ඉස්ලාම් භීතිකා ප්රචාා ේක ේප්රේ තවකනන්ත හට 

දැේ   පෘතරිදි ඉත්ා නිහත්මානී අයුරින්ත හා 

සත්යන කරුණු පෘතද ම් ක  ේක  කරුණු 
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දැ තවීම. ේම් ස හා මා ය සාකේඡා හා මා ය 

නිේේද  නිකුත් කිරීම ත සු  ක් හැක.   

2. එකඟත්ාවට පෘතැමිණින ේ ොහැකි කරුණු ිළිබන  

ව ත්ර්කාව කුල ව හා නථාර්ථවාීම ව එේලසම 

කරුණු පෘතැහැදිලි කිරීම. ේමහිීම පපෘතරිමේනන්ත ම 

සුහදීඝලිත්වන පෘතද ම් ක  ේක  කටයුළ  ක් 

යුළ  ව ඇත්. අපෘතේ  අ මුණ සළ  ා පෘත ාජාන 

කිරීම ේ ොව දි ා කැනීමන. 

3. වඩාත් ප්රනල සමාජා නලපෘතෑම ත ඇති කිරීම 

ිළණිස ඉස්ලාම් භීතිකා වයාපෘතිතිකි.න්තේ   

වාර්ිනකත්වේනන්ත යු තතින සා ා ණන 

ේවව ේවන්ත ඉදිරිපෘතත් වන්ත න්ත දිරිකැන්තවීම. 

මා ය සාකේඡා වැනි කටයුළ  ස හා ඔවුන්ත ව 

සහභාගී ක කත් හැකි  ම් වඩාත් ේනෝකය න.   

4. මා ය ප්ර ානීන්ත සමක සාකේඡා ේකොට කරුණු 

පෘතැහැදිලි කිරීමට අවකාය ලනා කැනීම.  

5. මුස්ලිම් ේ ොව  ජා නාේකන්ත නහුත් න ත නහ 

මිනිසුන්ත නව අිළ ිළිබකන්තේ මු. සිංහල 

සමාජාේක අති මහත් නහුත් න වව න 

ේක්රෝ න ිළිබකු ප ක න්ත න්ත හා සාමනට 
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හිත්ැත්ත්න්ත නව ද අිළ දනිමු. අවාස ාවට ේමම 

නහ නහුත් න නිහඬත්ාවකින්ත පෘතසුවීම 

ප්රේහේිබකාව ත නවට පෘතත් ව ඇත්. ේමම  නිහඬ 

නහුත් ේක හඬ මළ  කිරීමට දිරි කැන්තවීේම් වැඩ 

සටහන්ත ක්රිනාත්මක කිරීම.   

6. පද්ේේකන ඇති කිරීමට පපෘතේනෝගී ක  කන්ත ා 

සා ක නිවැ දි ව හඳු ා ේක  ඒවා  ැවත් 

පපෘතේනෝගී ක  කැනීමට ඇති හැකිනාව නිවක්්රීන 

කිරීමට ීමර්ඝ කාලී  වැඩසටහන්ත ක්රිනාත්මක 

කිරීම   

මුස්ලිම් ප්රජාාව නි ළ රුව අවිමේනන්ත 
සටින යුළ  කරුණු 

 මුස්ලිම් ප්රජාාව ඉස්ලාම් භීතිකා වයාපෘතිතිකි.න්තේ  

සළ ේ කු නවට පෘතත්වීේම් ත්ත්ත්වේනන්ත මිීමමට 

අවයය සනලු කටයුළ  නි ළ රුව ඉටු කිරීම  

 සළ රුකම සා ා ණීන ක   සා ක සන පල ස හා 

ිළිබනම් ේනීමම  
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 අපෘත ව සළ ේ කු ක   සා ක අේලවි ක් හැකි   
නහුජා  ේප්රේ තවක ිළරිස දි ාකැනීමට කටයුළ  

කිරීම   

 නහුජා  ආකර්වණන ඇති සිංවි ා  සන පල හා 

සනලු ආකමික සිංවි ා  සමක කටයුළ  කිරීේම් 

අිංයන ත සනලු මුසල්ිම් සිංවි ා නන්තහි  ඇති 

කිරීම   

කැටුම් ේපෘත  ඉඟි (conflict clues) ිළිබන  
අවේනෝ ේනන්ත පෘතසුවීම  

කැටුම්කාරී ත්ත්ත්වනන්ත ිළිබන  ව මුස්ලිම් ප්රජාාව 
නි ළ රුව අවිමේනන්ත සටීම ඉත්ා වැදකත් කරුණකි. 
ේම්වාි.න්ත ඇත්ැම් කරුණු  පෘතහතින්ත ද තවා ඇත්ේත්මු. 

 පෘතාර්යවකරුවන්ත අත්ේර් මා සක 

අසහ න හටකන්ත ා අවස්ථා (emotio-

nal discomfort)  

 කිසනම් සද්ිම දාමනන්ත ඇති ව  අවස්ථා 

(incident)  

 වැ දි අවේනෝ න ඇති ව  අවස්ථා 

(misunderstanding)  
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 ේ ොසන්තසුන්ත නව ඇති ව  අවස්ථා 

(tension) 

 අර්බුදකාරී ත්ත්ත්වනන්ත ඇති ව  

අවස්ථා (crisis) 

කැටුම්කාරී අවසථ්ා (conflict)  

ේමම කරුණු ේකේ හි අපෘත අව ා ේනන්ත සටින්තේන්ත 
කැටුම් ව් තවා කැනීේම් නහ අ මුණු පෘතද ම් 
ක ේක  න. පපෘතරිම පත්සාහන දැරින යුත්ේත් සාමන 
හා සමාදා න සථ්ාිළත් කිරීම ේවව ේවනි.  

ِ إِنَُّه ُهَو  ْ لََعَ اَّللَّ لِْم فَاْجنَْح لََها َوتََوَّكَّ َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ
ِميُع الَْعِليُم )  (١٦السَّ

 “ඔවුන්ත සමාදා න ේවත්  ැඹුරු වන්තේන්ත  ම් ව ඹ ද 
ඒ ේදසට  ැඹුරු වවු. අ පලාහ් ේකේ හිම විය්වාසන 
ත්නවු. සැනැවින්තම අ පලාහ් සර්ව ය රාවකන, සර්ව 
ඥානීන.” (අ ප කුර්ආන්ත 8 : 61)  

ඉස්ලාම් භීතිකාව ිළිබන  මුස්ලිම් 
ප්රජාාවේ  වකීම්  

ඉස්ලාම් භීතිකා ප්රචාා න සැනෑ ත්ර්ජා න ත නව ේලෝ 
වැස මුස්ලිම් ප්රජාාව විසන්ත අවේනෝ  ක  කත් යුළ  ව 
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ඇති නව අිළ දකින්තේ මු. ේමම නූත්  අන්තත්වාීම 
ජාාතිවාදන ිළිබන  අපෘත සැේවොම දැව වත් වින යුළ  
අත්  එන ජානකැනීම ිළණිස ක් යුළ  ව ඇති සනලු 
කාර්නනන්ත වකීේමන්ත ඉටු ක් යුළ  ව ඇත්. ඒ 
ිළිබන  ව ේකටි අදහස් කිහිපෘතන ත පෘතහතින්ත ද තවා 
ඇත්ේත්මු.  

ඉස්ලාම් භීතිකාව අපෘත විසන්ත නූත්  සිංසද්ිමන ත ේලස 
ස හන්ත ක් ද සැනැවින්ත ම ේමන අති පළ ම් 
අ පලාහ්ේ  සනලු  ර්ම ු ත්නාණන්ත විසන්ත අත් විඳි 
නථාර්ථන ත නව ඉසල්ාමන අපෘතට පකන්තවි.. එහි 
වර්ත්මා  සව්භාවේක නූත් ත්වන ත ඇත්ැම් විට තිබින 
හැක.  මුත් එහි හ ේක සව්භාවේක ේව ස ත 
ේ ොමැත්. ේම් ේහේළ ව නිසාම ේමවන්ත ත්ත්ත්වනක ීම 
අ පලාහ්ේ  අවසන්ත  ර්ම ු ත්නාණන්ත වූ මුහම්මද් 
ළ මාණන්ත කටයුළ  ක් ආකා න අපෘතේ  පුර්වාදර්යන 
ේලස ේක  අපෘත කටයුළ  ක් යුළ  ව ඇත්. ේමවන්ත 
සනලු අභිේනෝකනන්ත ඉදිරිේක එළ මාණන්ත ඉවසීේමන්ත, 
රිසස්ීේමන්ත, සහ ීඝලිත්වේනන්ත හා අචාල ස්ථී  
අිමව්ඨා  පූර්වක භව ත ේපෘතන්තව ම් ක මින්ත කටයුළ  
ේකොට ඇති නව අිළ දකින්තේ මු.   

ْ لََعَ َما َيُقولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا ََجريال )  (٠١َواْصِبر

 “(ප්රති තේවේපෘත ක්) ඔවුන්ත පෘතවස  දෑ ිළිබන  ව ව ඹ 

ඉවසලිමත් වවු. අලිංකා  වැ්ීමකින්ත ව ඹ 
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ඔවුන්තේකන්ත ව ඹ වැ්ී සටිවූ”. (අ ප කුර්ආන්ත 73 : 

10)       

يَن  ِ يَْت اَّلَّ
َ
ْعرِْض َعنُْهْم َحَّتَّ َوإَِذا َرأ

َ
ََيُوُضوَن يِف آيَاتِنَا فَأ

يَْطاُن فاَل َتْقُعْد  ا يُنِْسيَنََّك الشَّ ََيُوُضوا يِف َحِديٍث َغْْيِهِ َوإِمَّ
الِِمنَي ) ْكَرى َمَع الَْقْوِم الظَّ   (١٦َبْعَد اَِّلِّ

 “අපෘතේ  (අ ප කුර්ආන්ත) වදන්ත වල (වැ දි ේසවීේම් 
සාකේඡාවන්ත හි) නිනැ  සටින්ත න්ත ව ව ඹ දකි  විට 
ඒ හැ  ේව ත් සාකේඡාවක ඔවුන්ත නිනැේ්  ළ රු 
ඔවුන්ත ව ේ ොසලකා හරිවු”. (අ ප කුර්ආන්ත 6 : 68)   

 ِ ْن إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت اَّللَّ
َ
َل َعلَيُْكْم يِف الِْكتَاِب أ َوقَْد نَزَّ

 بَِها فاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتَّ ََيُ 
ُ
وُضوا يُْكَفُر بَِها َويُْستَْهَزأ

َ َجاِمُع  يِف َحِديٍث َغْْيِهِ إِنَُّكْم إًِذا ِمثْلُُهْم إِنَّ اَّللَّ
يًعا )  (٦٣١الُْمنَافِِقنَي َوالََْكفِِريَن يِف َجَهنََّم ََجِ

 “පුස්ත්කේක (අ ප කුර්ආ ේක) ව ඹලාට පෘතහ් 
ක  ඇති පෘතරිදි අ පලාහේ්  වදන්ත ප්රති තේවේපෘත ක ව  
ලැන ත්වද ඒවා සමේචාලනට භාජා න ක ව  ලැබීම 
ව ඹලා සවන්ත ේදේත්ොත් ඒ හැ  ේව ත් කත්ාවක ඔවුහු 
නිනැේ්  ේත් ත ඔවුන්ත සමක ව ඹලා වාඩි ේ ොවවු”. 
(අ ප කුර්ආන්ත 4 : 140)   
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ْعرِْض َعِن اْْلَاِهِلنَي )
َ
ُمْر بِالُْعرِْف َوأ

ْ
 (٦١١ُخِذ الَْعْفَو َوأ

 “සමාව ීමම ව ඹ කනිවු. නහපෘතත් වි ා න ක වූ. 

අඥා ි.න්ත ව ිළටුපෘතා දමවූ”. (අ ප කුර්ආන්ත 7 : 199)   

يَن  ِ ْنُفِسُكْم َولَتَْسَمُعنَّ ِمَن اَّلَّ
َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
تَلُبْلَُونَّ يِف أ

ًذى 
َ
ُكوا أ ْْشَ

َ
يَن أ ِ وتُوا الِْكتَاَب ِمْن َقبِْلُكْم َوِمَن اَّلَّ

ُ
أ

َكِثًْيا َوإِْن تَْصِِبُوا َوَتتَُّقوا فَإِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُموِر 
(٦٦١) 

 “ව ඹලාේ  සම්පෘතත් ළ ිබන්ත ද ව ඹලා ළ ිබන්ත ද 
සැනැවින්තම ව ඹලා පෘතරී තවාවට ල ත ක ව  
ලනන්තේන්තමන. ත්වද ව ඹලාට ේපෘත  පුස්ත්ක 
ලද්දන්තේකන්ත ද ආේද්ය ත්ැබුවන්තේකන්ත ද අිමක 
පීඩාකාරී වදන්ත වලට සැනැවින්තම ව ඹලා සවන්ත 
ේදන්තේන්තහුමන. ව ඹලා ඉවසා බින භ තතිමත් වන්තේ හු 
 ම් සැනැවින්තම එන ස්ථාව  කරුණු වලින්ත යු තත්න”. 
(අ ප කුර්ආන්ත 3 : 186)   

1 අ පලාහ්ේ  දහම, අ ප කුර්ආ න හා මුහම්මද්  ර්ම 
ු ත්නාණන්ත ව අපෘතහාසනට හා සමේචාලනට ල ත 
ක න්ත න්ත ිළිබන  සාව කම්ිළත් අයුරින්ත කටයුළ  
ේකොට ඔවුන්තට සත්යේක භාකය පදා ක ේද  ේලස 
මහා කාරුණික අ පලාහ්ේකන්ත ඇනද සටීම අපෘතේ  
වකීම ේවි..   
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1. ඉස්ලාම් භීතිකා ක්රිනාකා කම් අහඹු ත්නි සු වීම් 

ේලස ේ ොසත්ා අ ප කුර්ආ නට, මුහම්මද්  ර්ම 

ු ත්නාණන්තට, ඉසල්ාීමන ආකමික වත්ාවත් වලට හා  

ඉස්ලාීමන ඇඳුම් පෘතැලඳුම් වලට අපෘතහාස හා 

සමේචා ප කිරීම ඇළ ළු මස්ජිඩ් මද් සා ආදිනට 

එේ හි ව ක්රිනා කිරීම ේමම අප්රසන්ත  හා ු ව්ට 

ිළිබේවේත් ේකොටස් ේලස සැලකින යුළ  ේවි..  

2. සනලු මා ය හා සනලු මුස්ලිම් ේ ොවන්ත න්ත ේමම 

ක්රිනාවලිේක ආ ා කරුවන්ත ේලස ේ ොසැලකින 

යුළ න. සැනැවින්තම ේනොේහෝ මා ය හා මුස්ලිම් 

ේ ොව  පුජාක පෘත තවන ඇළ ළු බුද්ිමමත් ිනහි ිළරිස 

ේමනට එේ හි ව ප්රසද්ිමේක ත්ම මත්න ප්රකාය 

ේකොට ඇති අත්  මුසල්ිම් ප්රජාාව ේවත් ඔවුන්තේ  

සහේනෝකන ද ද තවා ඇත්. ඔවුන්ත සමක නි ළ රු ව 

සහේනෝකේනන්ත කටයුළ  ක් යුළ න. 

3. ඉසල්ාම් භීතිකා වයාපෘතා නන්ත ජාාතිවාීම හා අන්තත්වාීම 

වයාපෘතා නන්ත න. එේහි.න්ත අ අයුරින්ත ම ේමම 

වයාපෘතා නන්ත හඳුන්තවා ේදන්ත ට කටයුළ  ක් යුළ න.  

4. ඔන අන්තත්ර් ආකමික සාකේඡා වලට සහභාගී ව  

අවස්ථාවන්ත හි ඉසල්ාම් භීතිකා කටයුළ  ිළිබන  අන්ත 
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ආකමිකි.න්ත දැව වත් ක න්ත ට කටයුළ  ක න්ත . 

ඉස්ලාම් භීතිකා කටයුළ  ේපෘතොු  වයේනන්ත ේහෝ 

නිය්චිත් සු වීම් ේහ්ා දැක ේමම සිංවි ා  මිනන්ත 

මා ය නිේේද  නිකුත් ක වා කැනීමට කටයුළ  

ක න්ත .  

5. ඉස්ලාම් භීතිකා වයාපෘතා  මිනන්ත ඉදිරිපෘතත් ක   

පෘතද ම් වි හිත් ේචාෝද ා ේනොේහෝමනකට දැ ට 

සිංහල නසන්ත පෘතැහැදිලි කිරීම් අලිංකා  අයුරින්ත 

සකස් ේකොට මුරණ ද්වා ේනන්ත නිකුත් වී ඇති 

ේහි.න්ත ේමම ේපෘතොත් මුස්ලිම් ේ ොව  සිංවි ා , 

මහජා  පුසත්්කාල, පෘතාස ප පුස්ත්කාල හා ආකමික 

 ානකි.න්තට ලනා ේදන්ත ට සැලසීම. ේද්යපෘතාල  

නිේනෝජාත්ි.න්තටත් ිළටපෘතත් ලනා ීම අවයය  ම් 

පෘතැහැදිලි කිරීම් ලනා ේදන්ත ට සුදසු පුද්කලි.න්ත 

ේනොදවා කන්ත .  

6. ඉස්ලාම් භීතිකා සු වීම් වාර්ත්ා සකස් කිරීමට 

කටයුළ  ක න්ත . සෑම සු වීම ත ිළිබන  ව ම 

පුවත්පෘතත් කර්ත්ිවරුන්තට හා පෘතාඨක ප්රතිචාා  

තීරුවට ලිිළ සකසා නැවීම. ේමම ලිිළ සැකසීේම් ීම 

ඉස්ලාීමන සා  ර්ම හා අකනන්ත ආ  තවා ව  

අයුරු සකස් ක් යුළ  ව ඇත්. කිසේවකුේ  සත් 
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රිදවීම ත සු  ේ ොව  අයුරු කටයුළ  කිරීමට වක 

නලා කත් යුළ  ව ඇත්.  

7. ඔන ප්රේද්යේක මසජ්ිදන  මු ප ක ේක  ජා ත්ාව 

දැව වත් කිරීේම් සාකේඡා පෘතැවැත්වීමට කටයුළ  

ක න්ත . ේමම සාකේඡා ස හා මුසල්ිම් හා මුසල්ිම් 

ේ ොව  ප්රජාාව හා ආකමික  ානකි.න්ත සුු සු පෘතරිදි 

සහභාගී ක  කැනීමට කටයුළ  ක න්ත .  

8. ඉස්ලාම් භීතිකා වයාපෘතා  හා කටයුළ  ිළිබන  හඬ 

 කන්ත න්ත හට ස්ළ ති වන්තත් වීමට අමත්ක 

ේ ොක න්ත . 

ේමම ිළිබකු ප සහකත් ක්රිනාවන්තහි ේනීම සටින්ත න්ත 
හට සත්යන අවේනෝ  ක  කැනීමට අවසථ්ාව ඇති 
වීමටත් ඔවුන්තට නහ චින්තත් න ලැබී මුස්ලිම් ප්රජාාව 
සමක සුහදත්වන අේ යෝ ය අවේනෝ න හා සමාජා 

සිංහිඳිනාව ඇති වීමටත් මහා කාරුණික 
අ පලාහ්ේකන්ත ඇනද (ු ආ) සටින්ත . ේමම කටයුත්ත් 
ස හා සෑම මුසල්ිම්ව ේනකුම දැව වත් කිරීමට 

කටයුළ  ක න්ත . 


