November 12th 2020
To whom it may concern,
The Law and Society Trust, writes with regard to the report titled ‘Stories of roots
and return: Thirty years since the expulsion of the Northern Muslims’.
This report was initiated by the Law and Society Trust as a pillar of its work on
reconciliation. Amalini De Sayrah and Natasha Van-hoff of the Law and Society
Trust, in consultation with Ms. Shreen Saroor and other activists, developed the
report. As such, the Law and Society Trust takes responsibility for this report,
from its planning to publication stages.
The methodology for developing the report included interviews with many
Northern Muslims who have returned to Jaffna and Mullativu, as well as those
still living in Puttalam and Negombo.
The information on each of the locations covered was obtained through
conversation with several women from each area, and thus cannot be attributed
to one single individual. This has been noted in the Introduction of the report as
well (Page 4 in the English version, and Page 5 in both the Sinhala and Tamil
versions).
The authors are also aware that the views are not representative of the entire
community of Northern Muslims who are living in displacement. While it captures
significant stories, it cannot be considered as the entire community’s opinion and
experience. Nevertheless, this is the task of memorialisation.
The Puttalam section, similarly was compiled based on the experiences of many
women. While it is not representative of the entire community of Northern
Muslims living in Puttalam, the selected stories are significant.
We reiterate that the Puttalam section is not solely the voice of Mrs. Juwairiya
Mohideen. Her contribution formed only a part of the report. Her photograph was
used as she was a prominent figure in the area. It was not intended to attribute
authorship to her. Additionally, the Muslim Women’s Development Trust played
no part in organising, writing or publishing this report.

We hope these responses address some of the concerns and allegations that
have been levelled against Mrs. Mohideen regarding her comments in this report.
We urge anyone with questions regarding the contents and context of this report
to please contact the Law and Society Trust directly at the following email
addresses:
info@lstlanka.org
communications@lstlanka.org
Sakuntala Kadirgamar
Executive Director
Law and Society Trust
________________________________________________________________
அன்புடையீர்,
சட்ைம் மற்றும் சமூக நம்பிக்டக பபொறுப்பின் கூட்ைணி

‘வேர்களினதும் மீ ளத்

திரும்பலினதும் கடதகள்: ேைக்கு முஸ்லிம்கள் பேளிவயற்றப்பட்ைதில் இருந்து
30 ேருைங்கள்’ என்ற அறிக்டகடய பற்றி பின்ேருமொறு கூறுகிறது.
இந்த

அறிக்டகயொனது

சட்ைம்

கூட்ைணியினொல் நல்லிணக்கம்

மற்றும்

சமூக

நம்பிக்டக

சொர்ந்த வேடலத்திட்ைத்தின்

பபொறுப்பின்
ஒரு தூணொக

முன்பனடுக்கப்பட்ைது. இந்த அறிக்டகயொனது சட்ைம் மற்றும் சமூக நம்பிக்டக
பபொறுப்பின் கூட்ைணியின் அமலினி தி பசய்ரொ மற்றும் நைொஷொ ேொன்ஹொப்
ஆகிவயொர்

ஷிரீன்

ஆவலொசடனயுைன்

சரூர்

மற்றும்

எழுதப்பட்ைது.

திட்ைமிைல் பசயற்பொடுகளில் இருந்து

ஏடனய

ஆகவே

இந்த

பசயற்பொட்ைொளர்களின்
அறிக்டகயின்

ஆரம்ப

இறுதி பேளியீடு ேடரக்கும் அறிக்டக

பதொைர்பொன அடனத்திற்கும் சட்ைம் மற்றும் சமூக நம்பிக்டக பபொறுப்பின்
கூட்ைணிவய பபொறுப்பொகும் என்பதடன கூறிக்பகொள்கின்வறொம்.
இந்த அறிக்டகடய எழுதும் வபொது, யொழ்ப்பொணம் மற்றும் முல்டலதீேிற்கு
மீ ள்திரும்பிய முஸ்லிம்களினதும் புத்தளம் மற்றும் நீர்பகொழும்பில் ேொழ்ந்து
ேரும் ேைக்கு முஸ்லிம்களினதும் வநர்கொணல்கள் உள்ளைக்கப்பட்ைன.

இந்த அறிக்டகயில் உள்ளைங்கியுள்ள தகேல்கள் ஒவ்பேொரு பிரவதசத்திலும் பல
பபண்களுைன் நைொத்தப்பட்ை கலந்துடரயொைல்களின் மூலம் பபறப்பட்ைதொல்
இவ்ேறிக்டகயின்

உள்ளைக்கங்கள்

ஒரு

நபரின்

பகொள்ளமுடியொது.

இவ்ேிையம்

அறிக்டகயின்

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது.

(அறிக்டகயின்

ஆங்கில

கருத்துக்கள்

என்று

முன்னுடரயிலும்

பமொழியொக்கத்தில்

பக்கம்

நொன்டகயும் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் பமொழியொக்கங்களில் பக்கம் ஐந்டதயும்
பொர்க்கவும்)
அறிக்டகயில் கூறப்பட்டிருக்கும் கருத்துக்கள் இைம்பபயர்ந்து ேொழ்ந்து ேரும்
அடனத்து ேைக்கு முஸ்லிம் சமூகத்தினதும் கருத்துக்கடள பிரதிபலிக்கொது
என்பதடன அறிக்டக ஆசிரியர்கள் நன்கு அறிேொர்கள். இந்த அறிக்டகயொனது சில
கொத்திரமொன கடதகடள உள்ளைக்கியிருந்தொலும் இது முழு சமூகத்தினதும்
கருத்வதொ அல்லது அனுபேவமொ என்று பகொள்ள முடியொது. இருந்தவபொதிலும்
நிடனவுகூர்தல் என்ற ேிையத்தில் இந்த அறிக்டகயும் ஒரு பங்டக ஆற்றுகிறது.
இவத வபொன்று இவ்ேறிக்டகயில் புத்தளத்டத பற்றிய பொகமும் பல பபண்களின்
அனுபேங்கடள உள்ளடிக்கிவய எழுதப்பட்ைது. இது புத்தளம் ேொழ் அடனத்து
ேைக்கு முஸ்லிம்கடளயும் பிரதிபலித்து நிற்கொது என்றொலும் அறிக்டகயில்
கூறப்பட்ை கடதகள் குறிப்பிைத்தக்க முக்கியம் ேொய்ந்தடே.
அறிக்டகயில்

புத்தளத்டத

பற்றிய

குறிப்பில்

திருமதி

ஜுவேரியொ

பமொபஹய்தீனின் கருத்துக்கள் மொத்திரம் உள்ளைக்கப்பட்ைதொக பகொள்ளமுடியொது
என்பதடன நொம் ேலியுறுத்துகின்வறொம். அேரது பங்களிப்பு அறிக்டகயின் ஒரு
பொகம் மொத்திரவம. புத்தளத்தில் சமூக முக்கியம் ேொய்ந்த ஒருேர் என்பதனொல்
அேரது புடகப்பைமும் அறிக்டகயில் பொேிக்கப்பட்ைது. இதனொல் அறிக்டகயின்
ஆசிரியத்துேம்

அேருக்வக

பகொடுக்கப்பட்டுள்ளது

என்று

பகொள்ளமுடியொது.

வமலும் முஸ்லிம் பபண்கள் அபிேிருத்தி நம்பிக்டக பபொறுப்பு இந்த அறிக்டகடய
ஒழுங்கு

பசய்ேதற்வகொ,

எழுதுேதற்வகொ,

பிரசுரிப்பதற்வகொ

எவ்ேிதத்திலும்

பங்கொற்றேில்டல.
வமற்கூறப்பட்டுள்ள ேிையங்களொனது திருமதி ஜுவேரியொ பமொபஹய்தீன் இந்த
அறிக்டகக்கு பகொடுத்த கருத்துக்கள் பதொைர்பொக அேருக்கு எதிரொக எழுந்துேரும்

கருத்துக்களுக்கும் குற்றச்சொட்டுக்களுக்கும் பதிலளிக்கும் முகமொக அடமயும் என
நம்புகிவறொம்.
இந்த

அறிக்டக

பதொைர்பொகவேொ

அதன்

உள்ளைக்கங்கள்

பதொைர்பொகவேொ

வகள்ேிகள் இருப்பின் சட்ைம் மற்றும் சமூக நம்பிக்டக பபொறுப்பின் கூட்ைணிக்கு
வநரடியொக கீ ழ் கொணும் மின்னஞ்சல் மூலம் பதொைர்பு பகொள்ளுங்கள்.
info@lstlanka.org
communications@lstlanka.org

சகுந்தலொ கதிர்கொமர்
நிர்ேொக இயக்குனர்

சட்ைம் மற்றும் சமூக நம்பிக்டக பபொறுப்பின் கூட்ைணி

