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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும் அனுபவத்ெதாடர் (48)

48.1960களின் பிற்கூறில் வடக்கில் இருந்த நிைலைம!

புலிகளின்  புலனாய்வுப்  பிரிவினர்  என்னிடம்  விசாரித்த,  இராணுவத்துக்கும்
ெபாதுமக்களுக்குமிைடயிலான  ேமாதல்  சம்பவம்,  1970  ெபாதுத்ேதர்தலுக்குச்  சில
மாதங்களுக்கு  முன்பாக  நடந்தது.  அதுபற்றி  கிளிெநாச்சிப்  பகுதியில்  முன்பு  எமது
கட்சியுடேனா  அல்லது  விவசாயிகள்  சங்கத்துடேனா  இைணந்து  ேவைல  ெசய்த,  தமிழ்
ேதசியப்  ேபாராட்டம்  ஆரம்பமான  பின்னர்  புலிகளுடன்  இைணந்துெகாண்ட  யாேரா,
அவர்களுக்கு அந்தச் சம்பவம் பற்றிச் ெசால்லியிருக்க ேவண்டும். ெசான்னவர்கள் ஓரளவு
அந்தச்  சம்பவம்  பற்றி  விபரமாகக்  கூறியிருக்கக்கூடினும்,  அந்த  ேநரத்தில்  அந்தப்
பிரேதசத்தில் கட்சி ேவைலகளுக்கு இைணப்  ெபாறுப்பாளராக இருந்த  என்னிடமும் அது
பற்றி அறிந்துெகாள்ள விரும்பியிருக்கிறார்கள் என நிைனக்கிேறன்.

அந்தச் சம்பவம் இடம்ெபற்ற ேபாது, அந்தப் பகுதியில் நான் இருக்காத ேபாதும், அதுபற்றி
நான் அறிந்த தகவல்கைள புலிகளுக்கு விளக்கிக் கூறேவண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்ேதன்.

புலிகைளப் ெபாறுத்தவைரயில், நைடெபறும் சம்பவங்களின் அரசியல் பின்னணி. சூழ்நிைல என்பனவற்ைறவிட, ேஜம்ஸ்ெபான்ட் அல்லது
Õசீரியல்’ படங்கள்  பாணியிேலேய  எந்தெவாரு சம்பவத்ைதயும் பார்க்கும்,  விளங்கிக் ெகாள்ளும் ஒரு ேபாக்கு இருந்தது.  நான் அந்தச்
சம்பவம்  நைடெபற்ற  காலத்தில்  நாட்டிலும்,  குறிப்பாக  வட  பகுதியிலும்  நிலவிய  அரசியல்  சூழல்  பற்றியும்  விளக்கிவிட்ேட,  அந்த
நிகழ்ைவப் பற்றிச் ெசான்ேனன்.

நான்  சம்பவத்ைத  விளக்கிய  பாணி  புலிகளுக்கு  சலிப்பூட்டுவதாக  இருந்தேபாதிலும்,  இைடயிைடேய  Õகட்டிங்’  ெசய்து  ேநரடியாகச்
சம்பவத்தின்  Õதிரில்லிங்’  காட்சிக்கு  அவர்கள்  ேபாக  முயற்சித்த  ேபாதிலும்,  நான்  ெதாடர்  அறுந்துவிடாமல்  Õகைத’ையச்  ெசால்வதில்
அக்கைறயாக  இருந்ேதன்.  எனேவ  புலிகளும்  விரும்பிேயா  விரும்பாமேலா,  தவிர்க்க  முடியாமல்  முழுக்கைதையயும்  ேகட்க
ேவண்டியதாயிற்று. அவர்களுக்கு விளக்கிய பின்னணி விபரமும், சம்பவமும் இதுதான்.

இலங்ைகயில் 1965ல் நடந்த ெபாதுத்ேதர்தலில் ெதன்னிலங்ைகயின் இரண்டு பிரதான கட்சிகளான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்ேகா அல்லது
சிறலீங்கா  சுதந்திரக்  கட்சிக்ேகா  ஆட்சியைமப்பதற்கான  அறுதிப்  ெபரும்பான்ைமப்  பலம்   கிைடக்கவில்ைல.  இருப்பினும்  அன்ைறய
அரசியலைமப்பின்  பிரகாரம்,  ஆட்சியைமப்பதற்கு  அைழக்கும்  அதிகாரம்  உள்ள  அன்ைறய  மகாேதசாதிபதி  (கவர்னர்  ெஜனரல்)  இடம்
தமக்கு இருந்த ெசல்வாக்ைகப் பயன்படுத்தி,  தமக்கு ஆட்சி அைமக்கும் அதிகாரத்ைத வழங்கும் படி ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி தைலவர்
டட்லி ேசனநாயக்க ேகாரிக்ைக விடுத்தார். மகாேதசாதிபதியும் அைத ஏற்றுக்ெகாண்டார்.

அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்படுத்தி, தனது தைலைமயில் ஏழு கட்சிகைளக் ெகாண்ட கூட்டணி அரசு ஒன்ைற ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி
அைமத்தது. ேவடிக்ைக என்னெவனில், இந்தக் கூட்டணி அரசில் கடந்த காலங்களில் தமிழ் - சிங்கள இனவாதத்ைதக் கக்கி, நாட்டில்
இனக் கலவரங்களுக்கு கால்ேகாள் இட்ட, வடக்கின் தமிழரசுக் கட்சி, தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சி என்பனவும், ெதற்கின் ேக.எம்.பி. இராஜரத்ன,
ஆர்.ஜ.ீேசனநாயக்க  ேபான்ேறாரின்  கட்சிகளும்  ஒன்றாக  இைணந்து  ெகாண்டைமதான்.  ேபாலி  இனப்பற்ைற  விட,  முதலாளித்துவ
வர்க்கபாசேம ேமலானது என்பைத, அவர்களுைடய அந்த இைணவு எடுத்துக்காட்டியது.

அந்த  அரசு ஏகாதிபத்தியத்துக்குச் சார்பானதாகவும்,  ெபரும் முதலாளிகளுக்குச் சார்பானதாகவும் இருந்ததால்,  மக்களுக்கு விேராதமாக
என்ெனன்ன காரியங்கைளெயல்லாம் ெசய்ய முடியுேமா, அத்தைனையயும் ெசய்தது. அதன் காரணமாக நாட்டில் ெதாழிலாளர் ேவைல
நிறுத்தங்களும், விவசாயிகள் ேபாராட்டங்களும், மாணவர் கிளர்ச்சிகளும் பரவலாக இடம்ெபறத் ெதாடங்கின. இவற்றுக்கு ேமலதிகமாக,
வடக்கில் தமிழரசு Ð காங்கிரஸ் ஆதரவு ெபற்ற உயர்சாதி ெவறியர்களின் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீதான தாக்குதல்கள் அதிகரித்ததால்,
அதற்ெகதிரான புரட்சிகரப் ேபாராட்டங்களும் ெவடித்துக் கிளம்பியிருந்தன.  அதுதவிர,  ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி கூட்டரசாங்கம் திடீெரனக்
ெகாண்டுவந்த  தமிழ்ெமாழி  விேசட  மேசாதா  சட்ட  மூலத்துக்கு  எதிராக,  சிறலீங்கா  Ð  சமசமாஜ  -  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சிகள்  புதிதாக
அைமத்திருந்த கூட்டு முன்னணி 1966 ஜனவரி 8ம் திகதி நடாத்திய ெபாதுேவைலநிறுத்தக் கிளர்ச்சிகளின் ேபாது, ெபாலிசார் துப்பாக்கிப்
பிரேயாகம் ெசய்ததில் ெபௗத்த பிக்கு ஒருவர் மரணித்திருந்தார்.

இந்தச் சம்பவங்களால் அரசுக்கு ெநருக்கடியும், நாட்டில் பதட்ட நிைலயும் உருவாகி வந்தது. எனேவ அரசு ெபாதுமக்கைள அடக்க ேவறு
வழிவைககைளக் ைகக்ெகாள்ள ஆரம்பித்தது.  அன்ைறய அரசாங்கத்தில் பிரதமருக்கு அடுத்த  ஸ்தானத்தில் இருந்தவர்,  1953 ஆகஸ்ட்
ஹர்த்தாலுக்கு  வழிவகுத்த  அன்ைறய  ஐக்கிய  ேதசியக்  கட்சி  அரசின்  நிதியைமச்சரும்,  பிற்காலத்தில்  இனப்பிரச்சிைனைய  யுத்தமாக
மாற்றியவருமான  ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தன.  தீவிர  அெமரிக்க  விசுவாசியான  அவர்,  அெமரிக்காவில்  மட்டும்  இருப்பைதப்  ேபான்று,
இலங்ைகயில்  முன்ெனாருேபாதும்  இல்லாத  இராஜாங்க  அைமச்சு  என்ற  புதிய  அைமச்ைச  உருவாக்கி,  அதன்  அைமச்சராக  தான்
இருந்துெகாண்டார். அந்தப் பதவியில் இருந்துெகாண்டு, அவர் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசு எதிர்ேநாக்கிய பிரச்சிைனகளுக்கு இராணுவப்
பாணியிலான தீர்வுகைள முன்ைவக்க முயன்று ெகாண்டிருந்தார்.

அேதேவைள,  தமிழ்  கட்சிகளும்  அங்கம்  வகித்த  அந்த  அரசாங்கம்,  தமிழர்கைள  மட்டும்
ேவறுபடுத்திக்  காட்டும்  வைகயில்,  ஆள்  அைடயாள  அட்ைட  மேசாதா  ஒன்ைறப்
பாராளுமன்றத்தில்  ெகாண்டுவந்தது.  (அந்த  சட்டம்தான்  பின்னர்  முழுநாட்டு  மக்களுக்குமான
அைடயாள  அட்ைடக்கு  வழி  வகுத்தது).  அைத  எதிர்த்த  தமிழரசுக்  கட்சியின்  ஊர்காவற்துைறப்
பாராளுமன்றப் பிரதிநிதி வ.நவரத்தினம், தமிழரசுக் கட்சியிலிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டார்.

அதுதவிர,  அரசாங்கம் வடக்கில் கள்ளக்கடத்தைலத் தடுப்பதற்ெகனக் கூறிக்ெகாண்டு,  வடக்கிற்கு
மட்டும் எழுதப்படாத இன்ெனாரு சட்டத்ைதயும் அமுல் ெசய்தது. அதாவது வடக்கின் கற்ேகாவளம்
கடற்கைரயிலிருந்து,  சுண்டிக்குளம்  வைரயான  பகுதியில்,  கடற்கைரயிலிருந்து  உள்ளாக  மூன்று
ைமல் தூரத்திற்கு இலங்ைகயில் விைளகின்ற கராம்பு, கறுவா, ஏலக்காய் ேபான்றவற்ைற யாரும்
வடீுகளில்  ைவத்திருக்கக்கூடாது  என  அறிவித்தது.  (அந்த  நாட்களில்  இந்தப்  ெபாருட்களுக்கு
இந்தியாவில்  ெபரும்  கிராக்கி  இருந்ததால்,  வல்ெவட்டித்துைறைய  ைமயமாகக்  ெகாண்ட
கள்ளக்கடத்தல்காரர்கள் அவற்ைற அங்கு கடத்தி வந்தனர்). அதாவது இலங்ைகயில் விைளகின்ற
ெபாருட்கைள, இலங்ைகயின் ஒரு பகுதிக்குள்ேளேய, இலங்ைகயர்கள் ைவத்திருக்கக்கூடாது என்று
சட்டம் ேபாட்டது!

தனது  பாதுகாப்பு  அைமப்புகள்  மூலம்  கள்ளக்கடத்தைலத்  தடுக்க  வக்கில்லாத  அரசு,  இப்படியான  ஒரு  முட்டாள்தனமான  சட்டத்ைத
அமுலுக்குக் ெகாண்டு வந்தது. (உண்ைமெயன்னெவன்றால், அன்ைறய காலகட்டத்திலும் சரி, பின்னர் யுத்தம் நைடெபற்ற காலத்திலும்
சரி, ேவலிேய பயிைர ேமய்வது ேபால, கடத்தல்காரர்களுக்கும், பின்னர் புலிகளுக்கும் கடத்தல் ேவைலகளுக்கு பாதுகாப்புப் பைடயினரின்
ஒரு பிரிவினேர உதவி வந்துள்ளனர் என்பைத அரேச ஆதாரபூர்வமாகக் கண்டு பிடித்து ெவளியிட்டிருக்கிறது!)

இந்த  நிைலைமயில்,  எமது  புரட்சிகர  இலங்ைகக்  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சி,  இந்த  இரண்டு  சட்டங்கைளயும்  வன்ைமயாக  எதிர்த்தது.
அவற்றுக்ெகதிராக வல்ெவட்டித்துைற உட்பட வடக்கின் பல பகுதிகளில் கண்டன எதிர்ப்புக் கூட்டங்கைளயும் நடாத்தியது. மறுபக்கத்தில்,
தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் உரிைமப் ேபாராட்டத்துக்கும் கட்சி தீண்டாைம ஒழிப்பு ெவகுஜன இயக்கம் மூலம் புரட்சிகரமான முைறயில்
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தைலைம  ெகாடுத்து  வந்தது.  அதனால்  அரசுடன்  இைணந்திருந்த  தமிழ்  கட்சிகளுக்கு  எம்மீது  கடும்  ேகாபம்  ஏற்பட்டிருந்ததுடன்,
ெபாலிசாருடனும் எமது கட்சியினருக்கு சில இடங்களில் முறுகல் நிைல இருந்த வந்தது.

இந்தச் சூழ்நிைலயில்,  ெபாலிசார் மட்டுமின்றி,  இராணுவத்தினரும் வடக்கின் கடற்கைரேயாரங்களில் உள்ள வடீுகளில் புகுந்து ேதடும்
நடவடிக்ைககைள ஆரம்பித்திருந்தனர். அப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் இராணுவத்தினரால் பல ெபாதுமக்கள் தாக்குதலுக்கும் உள்ளாகினர்.
குறிப்பாக  வல்ெவட்டித்துைற,  பருத்தித்துைற,  மாதகல்,  காைரநகர்  ேபான்ற  இடங்களில்  இந்தச்  சம்பவங்கள்  அடிக்கடி  நடந்தன.  ஒரு
சந்தர்ப்பத்தில்  இராணுவத்தினருடன்  வாய்த்தர்க்கத்தில்  ஈடுபட்ட  தமிழரசுக்  கட்சியின்  பாராளுமன்ற  உறுப்பினர்  ேக.துைரரத்தினமும்
தாக்குதலுக்கு உள்ளானார். இதனால் வடக்கில் ெபாதுமக்கள் மத்தியில் அச்சமும் பாதுகாப்பற்ற ஒரு நிைலயும் ேதான்ற ஆரம்பித்திருந்தது.
அரசுடன் இைணந்திருந்த தமிழ் கட்சிகள் இரண்டும், மக்கள் எதிர்ேநாக்கிய பிரச்சிைனகளில் கவனம் ெசலுத்தாது, ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி
என்ற கள்ள நாயகனுடன் கூடிக்குலாவுவதிேலேய கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தனர்.

வடக்கில் நிைலைமகள் நாளுக்குநாள் ேமாசமைடந்து ெசல்வைதக் கண்ணுற்ற எமது கட்சி, கட்சியினதும், கட்சி வாலிப அணியினதும்
வட  பிரேதச  குழுக்களின்  கூட்டுக்  கூட்டத்ைதக்  கூட்டி  ஆராய்ந்தது.  அதன்  முடிவில்  கட்சியின்  வட  பிரேதசச்  ெசயலாளர்  ேதாழர்
வ.ீஏ.கந்தசாமியும், வாலிப முன்னணியின் வட பிரேதசத் தைலவர் ேதாழர் ேக.ஏ.சுப்பிரமணியமும் கூட்டாகக் ைகெயழுத்திட்டு ெவளியிட்ட
ஒர் அறிக்ைகயில்,  ெபாலிசாரினதும் இராணுவத்தினதும் தாக்குதல்களிலிருந்து தப்புவதற்குப் ெபாதுமக்கள்  தம்ைமத்தாேம தயார்படுத்த
ேவண்டும்  எனப்  பகிரங்கமாக  ேவண்டுேகாள்  விடுத்தனர்.  அந்த  அறிக்ைக  பத்திரிைககளில்  ெவளியானதுடன்,  துண்டுப்  பிரசுரமாகவும்
அச்சடிக்கப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் பரவலாக விநிேயாகிக்கப்பட்டது. கிளிெநாச்சிப் பகுதியிலும், குறிப்பாக கட்சி ெசல்வாக்குடன் திகழ்ந்த
விசுவமடு, தருமபுரம் பகுதிகளிலும் அது விநிேயாகிகப்பட்டது.

இந்த அறிக்ைக ெவளிவந்த சில நாட்களிேலேய தருமபுரம் ெநத்தலி ஆற்றங்கைரயில் இராணுவத்துக்கும், அப்பகுதி இைளஞர்களுக்கும்
இைடயிலான அந்த விரும்பத்தகாத ேமாதல் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. அந்த இடத்துக்கு இராணுவம் எவ்வாறு வந்தது என்ற ேகள்வி பலரிடம்
எழலாம். அதற்கும் ஒரு பின்னணி வரலாறு உள்ளது.

அைதயும்  விளங்கிக்  ெகாண்டால்தான்,  இன்று  வடக்கில்  இருந்து  இராணுவத்ைத  ெவளிேயறக்  ேகாரிக்ெகாண்டு,  வடக்கு  கிழக்கு
முழுவதிலும்  வைலப்பின்னல்  ேபால  இராணுவ  முகாம்கைள  அைமத்த  முன்னாள்  இராணுவத்தளபதி  சரத்  ெபான்ேசகாைவ  கடந்த
ஜனாதிபதித் ேதர்தலில் ஆதரித்த,  தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் கபட நாடகத்ைதயும்,  அதற்கு 40 வருடங்களுக்கு முன்னேர ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியுடன் ேசர்ந்துெகாண்டு வடக்கில் இராணுவ முகாம்கைள அைமக்க வழிவகுத்துக் ெகாடுத்த தமிழரசு Ð தமிழ் காங்கிரஸ்
கட்சிகளின்  ேமாசடி  நடவடிக்ைககைளயும்,  இன்ைறய  தமிழ்  சந்ததியினரும்  அறிந்துெகாள்ள  முடியும்.  அதுமாத்திரமல்ல,  இன்றும்
யாழ்ப்பாணத்தில் நிலபாவாைட விரித்து,  ெதாழிலாளர் விேராத ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினைர அைழத்து,  ெதாழிலாளர் (ேம) தினத்தில்
கூட்டம் நடாத்தும் இன்னமும் திருந்தாத, தமிழ் கூட்டைமப்பின் திமிர்த்தனமான ேமாசடிகைளயும் புரிந்துெகாள்ள முடியும்.

எனேவ,  முன்ைனய  காலங்களில்  ஒருேபாதும்  இராணுவ  முகாம்  இருக்காத  விசுவமடு  Ð  தருமபுரப்  பகுதியில்,  எவ்வாறு
இராணுவத்தினரின் பிரசன்னம் 1970களிேலேய ஏற்பட்டது என்பைத,  புலிகளுக்கு விளக்குவதில் நான் ஆர்வமாகவும்,  அக்கைறயாகவும்
இருந்ேதன்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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