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දරුවන්ට අව සමාජ කාන්තාවක
ෙනොව
ආනුභාව සම්පන්න .
සුකට පත කලාෙව්දිනි සහ ම පචාරක
ෙලෝරන් බූත් මහත්තාන්ෙය් හිටපු මාත්
ෙටෝනි බ්ෙලයාර්ෙග් නෑනා ෙ. 2010 වසෙර්
දී ඇය මුස්ලිම් බවට පත්. ඉස්ලාමයට පිවිස
ඇය තම ආධ්ත්මි ක ගමන සහ තම පවු
සාමාජිකයන ් දැක් තිමත්තිචාරය පිළිබ
සම්මුඛ සාකචුඡාවකදී ඇය ස පැවසුවා.
“ෙමම උම්මාව අතර අද ජීවත් ව සිටින ඉ
උතුම් මුස්ලිම්වරු සමඟ මාසයක්
අවස්ථාවක් දුන් අල්ලාහ්ට සශංසා හිමිෙව.
යැයි පත.“
“රමදාන් මස අවසානෙය් පලස්තීනෙය් රෆා
නගරෙය් ඉතා දුප්පත් පළාෙත් පිහිටි ඉතා
සරණාගත කඳවුරක ජීව වන නිවසකට මම
ගිෙය. ෙලොෙව් විශාල ෙසනඟක් පදිංචි ව
කුඩා නගරය රෆා ෙව. රා� නිදා ගන්නට භාව
කරන පැදුර16ක් පමණ තිෙබන එම නිවෙසේ ජ
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වන පවුෙල් සාමාජිකයන් සමඟ මම ඉෆ්තාර
රමදාන් මස උපවාසය අවසන් කරන ආහාරය
සහභාගි වුෙ. එම දරුවන්ට කිසියම් ආ
තිෙබ් , එය ඔවුන්ෙග් මව බන්ෙද්සි
කූඩාරම මැද තබ. මම එහි ගිය විට එම කාන්
මාව පිළිගත, ගාසා තීරුෙය්සන්නතම
ස්ථානයට ෙමන් ෙනොව තාජ් මහල් මන්දිරය
පිළි ගන්නා ආකාරෙ. මුළ ු පළාත
ආෙලෝකමත් කරන මද සිනහවකින් ඇය
“අස්සලාමු අෙලයි“ යැයි කීව.
“ඉතාමත් ස්වල්ප ආහාරයක් , රමදාන් මාසෙය
රෆා කඳවුෙර් ජි වන තත්ත්වය ෙකෙ?“ යි
විමසුෙ. “අල්හම්දු ලිල“ යනුෙවන් ඇය ඉත
සතුටින් පැවසු ආකාරය දැක මම පුදුම
වුෙය. ඔවුනතර පැදුෙර් වාඩි වී හුම්මුස්
සමඟ පිටා නම් ඔවුන්ෙග් ෙරොටි කෑමට
වුෙය.
ඒ ෙමොෙහොෙත් මම සැබැවින ්ම දැඩි
ෙකෝපයට පත් වුෙ. ෙලොෙව් බලවත ් පීඩන
ලක් කරනු ල, ඉතාමත් දුගී ජන, උපවාසය
නියම කළ ඔහු ෙකබඳු ෙදවිෙයක් විය හැ
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සිතුෙ. එනිස, ඒ දුගී සෙහෝදර, “ඉතාමත්
ෙගෞරවෙයන් ඔෙබන්ශ්නයක් අස. ෙසොයුර!
ඔෙබ් ෙදවියා රමදාන් ෙය් ඔබව කුස ගින
මරන්ෙන් ? ඔබ රමදාන් මාසෙය් උපවාසෙ
ෙයෙදන්ෙන් ? මට පහදා ෙදන්.“ යැයි
ඇසුෙව.
ෙමම දුප්පත් කාන, කිසි දිනක පසුම
භාවිත කර නැ. ඇෙග් දරුවන් කිසි දිනක
පැලඳ නැත. මා සමඟ වාඩි වී සිටින ඒ දරු
අඳින්නට පෑනක් ෙහෝ කඩදා භාවිත කර නැ.
එවැනි තත්ත්වයක ජීවත් වන ඒ කාන්ත
පිළිතුරු ද. “ෙසොයුර, අපි රමදාන් මාසෙ
උපවාසෙය් ෙයෙදන්ෙන් දුප්පත් ජනතාව
තබා ගනු පිණ.“ එම ෙමොෙහොෙත්ම මෙග
හදවත තුළට යතුරක් ඇතුළු වී එහි අගුළ.
ඉස්ලාම් ෙවනත් ෙකෙනකුට අදාළ විය
නමු මට එය අදාළ නැත යැයි සිතු. ඉස්ලාම්
උතුම් ආගමක්ය යන සිතුවිලි පැත්තක.
පලස්තීන ජනතාව ගැන සැලකිලිමත් වන
මටත් ඉස්ලාම ් දහමටත් කිසිදු සම්බන්
යැයි සිතු.
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ගිය වසර රමදාන් මාසෙය් මෙව්දිෙය
ෙලස ඉරානෙය් සංචාරය කළ විට එහි මස්ජිද
ගෙයම. එය බීබී ෆාති මා මස්ජ. වුදු ෙධෝවන
කරන ආකාරය මම දනි. එනිසා වුදු ෙධෝව
කර, සුදුසු ඇඳුමකින් සැරසී මස්ජ
පිවිසි. එහි දී කුඩා යාඥාවක් .
“අල්ලාහ!“ මම සැබැවින්ම අල්ලාහ් යන 
ෙයන්ම
ඇමතුෙ. “අල්ලාහ! මට කිසිෙව
ෙනොෙදන. මට සියලු ෙතිෙ. ෙමම ගමනට ඔබට
ස්තූති ක. එෙහත් අල්ලා! පලස්තීන ජනතාව
අමතක ෙනොකරන.“
දරුවන්ට ආහාර ෙදන මව, යන එන
වන්දනාකරුවන් වැනි ෙසනඟ පිරී තිෙ
මස්ජිදය ෙබොෙහෝ කාර්ය බහ. එෙහත, පැත්තක
මම වාඩි වූ ව, ඉමහත් සාමෙය් හැඟීමක් මා
හට ගත්ෙත. මා කිස ි විෙටක දත් සාමය සහ
නිශ්චලත්වය මාෙග් හද තුළ  පිරීෙමන් ම
තිබු ආතතිය ඉ වත් ව . මම දීර්ඝ ෙව්ලා
එම සාමකාමි ස්ථානෙය් වාඩි වී ස. විශ්වෙය
ෙකොෙහේ ෙහෝ ස්ථානයක සියලු ෙද් ෙමෙ
තිෙබන බව මට හැඟ. සවස් වන විට කාන්තාව
කිහිප ෙදෙනක් මා ෙවතට පැමිණ මෙග් උර
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අලලා “මම ඔබට ආදෙර“ යැයි පැවස. එක්
අවස්ථාවක දරුෙවක් මෙග් දෑත් අල්ලා ෙගන
භාෂාෙවන් “මම ඔබට ආදෙර“ යැයි පවස. මෙග්
මිතුරිය වන නාදියා, “සෑම මස්ජිදයක
ෙමෙලස සිදු ෙවනවා “යි විමසු. “ෙමෙලස
නම් නැති නමුත් ෙමහි දී කුමක් ෙහෝ සි
සිත“ යැයි ඈ පැවසුව.
එදින රා අනිකුත් වන්දනා කරුවන් ෙ
ෙදෙනක් සමඟ මස්ජිදෙය් ෙපොෙළොෙව හි
ගත්ෙත. පසු දින අලු යම ෆජර් නැමදුම
අදාන් ඇරයුම් කළ විට මස්ජිදය තුළ සිටි
සලාතයද ඉටු කෙළ. පසුව මස්ජිදෙයන් බැහැර
ෙත් ෙකෝප්පයක් පානය ක. හිර නගිනු දුට
තුළ තිබ එකම සිතුවි. “එපා. කිසි විෙ
ඉස්ලාම් මට එප. මට ඉස්ලාම් ෙකොෙහත්ම එ.“
යැයි මෙග් සිත හඬ දු.
ඉන් පසුව මට මුහුණ දීමට සිදු වූ
කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව පවස
කැමති. ෙටහ්රාන් නුවර සිට ලන්ඩන් කරා
යානයට ෙගොඩ වුෙය. යානය ලන්ඩන් නට
ළඟා වන විට ගුවන් යානෙය් කැ “ෙටහ්රාන්
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ගුවන් ෙසේවෙය් ගමන් කිරීම සඳහා ස්ත
කරම. තව විනාඩ ි විස්සකින් අපි ලන්ඩන
සිටින්.“ යැයි කාශ කෙළේය. එම ෙමොෙහොෙත්
වාඩි වී සිටි ඉරානීය මුස්ලිම් කාන්
ෙදනාම තම හිජාබය ඉවත් කර තමා ඇඳ සිටි
ෙමෝස්තර අඳුෙමන් ෙපනී ස. ඇතැම්
කාන්තාවන්ෙග් ළය මැද සම පවා දැක ගත හැ
තිබ. ෙමය නම් කදිම යි යනුෙවන් .
එෙහත් මෙග් දෑත් මෙග් හිජාබය ඉවත් කෙ.
එෙවනුවට මෙග ් දෑත් හිජාබය තවත් තදින
ගත් විට මම මානසික අවුලකට පත්.
දින හතකට පස, ලන්ඩන් මසදයක ෂහාදාව
පකාශ කෙළම. කුර්ආන් ෙපන්වන ජිවිතයට
ෙව්ලාව පැමිණ . ෙමවර මම කුර්ආනය විව
කර, සූරා ෆාතිහා කිය වූ “හෙලෝ සාරා! ඔබ
සිටිෙය් ෙකොෙ? සාමය, සතුට සහ ශාන්ත භාවෙ
දහමට ඔබ සාදරෙයන් පිළි.“ යනුෙවන්
කුර්ආනය පවසන බව මට හැ. කුර්ආනය ඉව
දමනනට මට ෙනොහැකි ව. “ඔබ ෙදවියන
වහන්ෙසේ ව අත හැර දැමු න, ඔහු ඔබව අත
හරින්ෙ න් .“ යැය දිනක් ෙකෙනකු
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පැවසී. එය සත් බව දැන් සි. අල් හම්
ලිල්ලා.
“මෙගන් සෑම ෙකෙනක්ම නඟනශ්නය නම,
‘ඔෙබ් පවුෙල් අය සහ දරුවනතිචාරය
කුමක?‘ යන්න. මට දූ ව ෙදෙදෙනක් සි.
අවුරු 10 සහ අවුරු 8 යන වයසැති ඔවුන් ඉ
එඩිතර දරුව. ඔවුන්ශ්න තුනක් ම ා ෙව
නැගු.
“අම්ෙ! මුස්ලිම් වුණාට පසුවත් ඔබ
අම්මා?“
“මුස්ලිම් වු පස ු මම මීටත් වඩා යහප
ෙකෙනක් ෙව.“ යැයි මම පිළිතුරු දුන්
“හූෙ“ (ජයෙව්ව) යැයි ක.
“අම්ෙ! ඔබ මත් පැන් පානය කරනව?“
“මුස්ලිම් වූ පසු කිසි විටක මම මත්
ෙනොකරම.“ නැවත වරක් “හූෙ“ යැයි ඔවුන්
නැගු.
“ඔබ මුස්ලිම් වූ පසු ඔබ ළය දර්ශනය
කරනවාද?“ ෙමවැනි ශ්නයක් ඔබ අසන්ෙන්
දැයි විමසු. “ඔබ පාසැලට පැමිෙන විට ඔෙබ
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ළය මැද පදර්ශණ කිරීෙමන් අපි මහත් ලැ
පත් ෙව. අපි එය පිළිතුල. එනිසා ඔබ එෙසේ
ඇඳුම් ඇඳීම නැවැත්වි.“ ඔවුන් පිළ
දුන.
“ මම මුස්ලිම් වූ පසු ෙම් සියලු ෙපෙදස
කර ගන්ෙන.“ යැයි කීෙ. “අපි ඉස්ලාමයට
ආදරය කරම.‘ යැයි ඔව ෙදෙදනාම හඬ නැඟු.
ෙමය ඉතාමත් පහසු එ. එම පශ්න තුන ෙදස
කල්පනා කරන ව, කාන්තාභාවයට අදාළ මූල
පශ්න ගැන, දරුවන්ටම ආෙව්ණික ප
හදවෙතන් ඔවුන් කථා කළ බව ෙ.
1වන පශ්නය: අෙප් ගෘහෙය්ධාන ස්ථානය ඔබ
තවත් උසුලනව? මවක් ෙලස අපි ෙවනුෙවන්
සින බව විශ්වාස කළ හැක? එෙසේ ෙනොව
රාජකාරි, ෙසසු ෙසේවකය,මිතු, බාර, ආපන
ශාලා යනාදිය ඔෙබ් ජිවිතමුඛ ස්ථානය
ගන්ෙන?
2වන පශ්නය: අල්ලාහ් විස ින් අපට පනවන
හැසිරීෙම් සිමාව තුළ ඔබ ස?
3වන පශ්නය: ඔබ ඉස්ලාමෙය් විනිත හා ෙගෞ
සම්පන්න කාන්තාවක් ෙටිනවා?
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අල්හම්දු ලිල. මට පැවසීමට තිෙබන්
එපමණය. මුස්ලිම් කාන්තාවක් වශෙයන් මා
ගත් කරුණු ෙ. ඔබට පශ්නයක් තිෙබ්, ඒ
ගැන මිතුරන්ට ෙහෝ ඥාතීන්ට ෙන. සෑම
රා�ෙයහිම විනාඩි දහයක් ෙහෝ කු
කියවන්නට හැකි, ඔෙබ් ෙද්ව විශ්වා
ඉතාමත් උසස තත්ත්වෙය් ප. මුස්ලිම් ෙනො
සමාජයක ජිවත් වන ව ිට අප ෙග් ඊම
ෙව්ගෙයන් පහත් මට්ටමට බැසිය හැ,
කුර්ආනය අනිෙයන්ම කියවිය .
ඔබ ඉස්ලාමීය මාර්ගෙය් ෙනොෙව, එනම් මා
ෙමන් ඉස්ලාමීය මාර්ගයට පිවිසිෙය් නම්
මුස්ලිම් වරෙයක, ෛදනික ජීවිතෙයරිපත
වන සලකුණු කිසිවක් ඉවත ෙන. ඒවා ගැන
කල්පනා කරන ව, ඒවා තුළින්ම යහ මය දැක
ගන්නට ඔබට හැකිවනු. සියල ුශංසා
අල්ලාහ්ට හිමි ෙ.
සවුද ි අරාබ, අරබ් නිවු පුවත පත ෙය් 2013
ජනවාරි13 දින ඵළ ව.
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