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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (65)

65.நாம் எதிர்பார்த்தபடிேய அைமந்துவிட்ட இயக்கங்களின் முடிவு!

யாழ்.பல்கைலக்கழக கலாச்சாரக் குழுைவப் ெபாறுத்தவைர அைத ஒரு பக்கச் சார்பற்ற அைமப்பாக இயக்க ைவக்க

ேவண்டும் என்பேத, அதில் அங்கம் வகித்த எல்ேலாrனதும் விருப்பமாக இருந்தது. அதற்குக் காரணம், அந்தக் குழுவில்

அன்ைறய காலகட்டத்தில் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ெசயற்பட்டுக் ெகாண்டிருந்த எல்லாப் பிரதான இயக்கங்கைளயும்

ேசர்ந்தவர்கள் அங்கம் வகித்ததுடன்,  அவர்கள் எல்ேலாrனதும் ெபாது இலட்சியம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கம்

தமிழ்  மக்கள்  ேமல்  கட்டவிழ்த்துவிட்ட  ேபrனவாத  இராணுவ  ஒடுக்குமுைறைய  எதிர்த்துப்  ேபாராட  ேவண்டும்

என்பதுமாக இருந்தது.

எமது இலங்ைக மார்க்சிச – ெலனினிச கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கருத்தும் அதுவாகேவ இருந்தது.  எமது கருத்தின்படி,

இலங்ைகைய  சுமார்  250  வருடங்கள்  ஆட்சி  ெசய்த  பிrத்தானிய  ஏகாதிபத்தியேம  இலங்ைகயில்  தமிழர்கைளயும்

சிங்களவர்கைளயும் பிrத்தாண்டு இனப்பிரச்சிைனைய உருவாக்கியது. அந்த ஏகாதிபத்திய சக்திகளின் பிரதிநிதியாகேவ

ஐக்கிய  ேதசியக்  கட்சி  இருந்து  வந்தது.  (இன்றும்  இருக்கின்றது)  அப்படியான  ஒரு  கட்சி  இனப்பிரச்சிைனையத்

தீர்ப்பதற்குப் பதிலாக,  தமிழ் மக்கள் ேமல் இன ஒடுக்குமுைறையத்தான் பிரேயாகிக்கும் என்பது எமது கணிப்படீாக

எப்ேபாதும் இருந்து வந்தது.

அந்த  உண்ைமைய  ஒருவர்  அரசியல்  rதியாகப்  புrந்து  ெகாள்ளாவிட்டாலும்,   ஐ.ேத.க  1957ல்  இனப்பிரச்சிைனத்

தீர்வுக்காக ெசய்து ெகாள்ளப்பட்ட பண்டாரநாயக்க – ெசல்வநாயகம் உடன்படிக்ைகைய எதிர்த்ததிலிருந்தும், 1958, 1977,

1981 ஆகிய ஆண்டுகளில் தமிழ் மக்களுக்ெகதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இன வன்ெசயல்களின் ேபாது அது பின்னணியில்

இருந்து ெசயல்பட்டு வந்ததில் இருந்தும் புrந்து ெகாள்ளலாம்.

எனேவ எமது கட்சி தமிழ் இைளஞர் இயக்கங்களின் தமிழ் ஈழம் என்ற ெகாள்ைகைய ஏற்றுக்ெகாள்ளாவிட்டாலும்,

அன்ைறய அரசாங்கத்தின் ேபrனவாத ஒடுக்குமுைறக்ெகதிராகப் ேபாராடுவைத ஆதrத்தது. இந்த நிைலப்பாட்ைட நாம்

ஐ.ேத.க  அரசாங்கம்  என்பதற்காக  மட்டும்  எடுக்கவில்ைல.  1970ம்  ஆண்டு  திருமதி  சிறமீாேவா  பண்டாரநாயக்க

தைலைமயில்  அைமந்த  சிறலீங்கா  –  சமசமாஜ  -  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சிகளின்  கூட்டரசாங்கம்  பின்பற்றிய  சில

ெகாள்ைககளின் ேபாேத எடுத்திருந்ேதாம்.

அதன் காரணமாகேவ,  அவ்வாட்சிக் காலத்தின் ேபாேத - அதாவது 1975ம் ஆண்டிேலேய தமிழ் மக்களின் ஜனநாயக

உrைமகளுக்காகப்  ேபாராடுவதற்காக  சகல  தமிழ்  கட்சிகளினதும்,  இடதுசாrக்  கட்சிகளினதும்  ஐக்கிய  முன்னணி

ஒன்ைற உருவாக்க முயன்ேறாம். அது ைககூடாமல் ேபாகேவ ேநரடியாகேவ மக்கைளத் திரட்டும் ேநாக்குடன், ‘தமிழ்

மக்கள் ஜனநாயக முன்னணி’ என்ற ெவகுஜன அைமப்ைப உருவாக்கிேனாம். இைத நாம் ெசய்த காலகட்டம் ஆயுதப்

ேபாராட்டச் சூழல் எழாத காலகட்டம்.

பின்னர்  தமிழ்  மக்களுக்ெகதிரான  1983  ஜூைல  இன  வன்ெசயைலத்  ெதாடர்ந்து,  தமிழ்  இைளஞர்களின்  பல்ேவறு

ஆயுதப்ேபாராட்ட இயக்கங்கள் ஆரம்பமான ேபாது,  தமிழீழம் அைமப்பதற்கான ேபாராட்டம் என்ற அடிப்பைடயிேலா,

வலிந்த  ஆயுதம்  தாங்கிய  ேபாராட்டம்  என்ற  வைகயிேலா  அைத  ேநாக்காமல்,  அன்ைறய  ஐ.ேத.க  அரசாங்கம்

ஏகாதிபத்தியத்தின்  உதவியுடன்  தமிழ்  மக்களுக்கு  எதிராக  நடாத்தும்  இனவாத  யுத்தத்துக்கு  எதிரான  தற்காப்புப்

ேபாராட்டம் என்ற வைகயில், அந்தப் ேபாராட்டத்ைத ஆதrத்ேதாம்.

அேதேவைள சில விடயங்களில் நாம் ெதளிவாக இருந்ததுடன், எமது கருத்ைத இயக்கங்கள் மத்தியிலும் முன்ைவத்து

வந்ேதாம். அதில் ஒன்று தமிழீழம் என்பது அரசியல் rதியாகத் தவறானதும், சாத்தியப்படாததுமான ஒன்று என்பதாகும்.

அந்த ேநாக்கத்துடன் ேபாராட்டம் நடாத்தப்படுமாக இருந்தால், அது தமிழ் மக்களுக்குப் ெபரும் அழிவுகைளக் ெகாண்டு

வருவதுடன், நாட்ைட ஏகாதிபத்திய சக்திகளின் ேவட்ைடக் காடாகவும் மாற்றும் எனவும் கூறிேனாம். மற்றது, இந்தப்

ேபாராட்டத்ைத  எக்காரணம்  முன்ைனய  ஏகாதிபத்திய  சார்பு,  ஐ.ேத.க  சார்பு  பிற்ேபாக்குத்  தமிழ்த்  தைலைமகள்

ைகயகப்படுத்த விடக்கூடாது என்பதாகும்.  அடுத்தது,  இந்திய பிராந்திய ேமலாதிக்க சக்திகள் இந்தப் ேபாராட்டத்ைதப்

பயன்படுத்த அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதுமாகும்.

இந்தவிதமான நிைலப்பாட்ைட நாம் எடுத்ததிற்குக் காரணம், அதற்கு முந்ைதய தசாப்தங்களில் ஆபிrக்காவிலும் ேவறு

சில  இடங்களிலும்  நைடெபற்ற  ேதசிய  விடுதைலப்  ேபாராட்டங்களின்  ேபாது,  ஏகாதிபத்திய  சக்திகளும்  பிராந்திய

ேமலாதிக்க சக்திகளும் ெசய்த தைலயடீுகள், ஊடுருவல்கைள நாம் அறிந்திருந்தைமயால் ஆகும். சீனாவிலும், இந்ேதா

– சீன நாடுகளிலும் (வியட்நாம், லாேவாஸ், கம்ேபாடியா) நடந்த ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்டங்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட்

கட்சிகள்  தைலைம தாங்கியதால்,  ஏகாதிபத்தியங்கள்  அங்கு  தம் ைகவrைசையக் காட்ட  இயலவில்ைல.  ஆனால்

ஆபிrக்க  நாடுகள்  ேபான்றவற்றில்  நைடெபற்ற  விடுதைலப்  ேபாராட்டங்களுக்கு  அந்த  நாடுகளிலுள்ள  ேதசிய

முதலாளித்துவ வர்க்கங்கள் தைலைம தாங்கியதால்,  அப்ேபாராட்டங்களில் வல்லரசுக் சக்திகள்  (அெமrக்க மற்றும்

ேசாவித் யூனியன்) சுலபமாக ஊடுருவ முடிந்தது.

இலங்ைகயிலும் ஆயுதப் ேபாராட்டத்ைத  முன்ெனடுத்து வந்த  ெபரும்பாலான தமிழ் இைளஞர்  இயக்கங்கள்  குட்டி

முதலாளித்துவத் தன்ைம வாய்ந்தைவயாக இருந்ததால்,  ஏகாதிபத்திய,  பிராந்திய ேமலாதிக்க சக்திகள் அவற்றுக்குள்

ஊடுருவும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் சூழ்நிைலகள் ஏற்பட்டு இருந்தது. அதனால் நாம் அந்த இயக்கங்கைள எச்சrக்ைக

ெசய்து  வந்ேதாம்.  அேதேநரத்தில்  ேபாராட்டத்தில  ஈடுபட்ட  அைனத்து  இயக்கங்களுடனும்  ேநசபூர்வமான

உறவுகைளயும் ேபணி வந்ேதாம். அதுமாத்திரமின்றி, எல்லா இயக்கங்கைளயும் ஒன்றிைணத்து, பாலஸ்தீன விடுதைல

இயக்கம் ேபால, காஷ்மீர் ேதசிய விடுதைல முன்னணி ேபால, ஐக்கியப்பட்ட ஒரு முன்னணியாக ஒேர குைடயின் கீழ்

இந்த இயக்கங்கைளச் ெசயற்பட ைவக்கவும் முயன்ேறாம்.

இந்த  ஐக்கிய முயற்சிகளில்  எமது  கட்சி முழுவதும் ஈடுபட்டிருந்தாலும்,  நான் தனிப்பட்ட  முைறயில்  கூடுதலான

முயற்சிகள் எடுத்ேதன். அதற்கான சில வாய்ப்புகள் மற்றவர்கைளவிட எனக்குக் கூடுதலாக இருந்தது.

அதில் ஒரு காரணம், நான் 1972ம் ஆண்டு முதல் யாழ்ப்பாணத்தில் கட்சியின்  முழுேநர ஊழியனாக ேவைல ெசய்து

வந்ததால்,  தமிழ்  மாணவர்  ேபரைவயிலிருந்து  பின்னர்  உருவான  ஆயுதப்ேபாராட்ட  இயக்கங்கள்  வைர  எனக்குப்

பரவலான ெதாடர்புகள் இருந்தன. இன்ெனாரு காரணம், அன்ைறய காலகட்டத்தில் பல இயக்கங்களின் ெசயற்பாட்டுக்

களமாகவும்,  ெதாடர்புக் களமாகவும்,  ஒன்றுகூடுமிடமாகவும் விளங்கிய யாழ்.பல்கைலக்கழகத்துக்கு முன்னால் எனது

புத்தக நிைலயம் அைமந்திருந்தைமயாகும்.

அக்காலகட்டத்தில்  எனது  கைடக்கு  பல்கைலக்கழக  மாணவர்கள்,  விrவுைரயாளர்கள்,  ஊழியர்கள்  மட்டுமின்றி,

Yarl TV Live
புலிகளின் வைத

முகாம்களில் ஒன்றைர

ஆண்டுகள் துன்புற்ற

ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர்

சிங்களவர்கள் ஆகிய
நாங்கள்

யாழ்ப்பாணத்தின்

அவலம்!

ெசால்ல மறந்த கைத:

ராஜவீ்

ெகாைலயாளிகளின்

குற்றப் பின்னணி!

தமிழ் மக்கள் இழந்து
வரும் சந்தர்ப்பங்கள்

ஜயேசனவும்
ராஜகுேலந்திரனும்
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அேநகமாக எல்லா இயக்கங்கைளயும் ேசர்ந்தவர்களும் வந்து ேபாயிருக்கின்றனர். அேநகமான இயக்கத்தவர்கள் எனது

கைடையத்  தங்களது  சந்திப்பு  இடமாகப்  பயன்படுத்தி  இருக்கின்றனர்.  ெசன்ைனயிலுள்ள  ெமrனா  கடற்கைர

எல்ேலாரும்  வந்து  ேபாகும்  இடமாக  இருப்பது  ேபால,  எனது  கைடயும்  எல்ேலாரும்  வந்து  ேபாகும்  இடமாக

இருந்ததால், புலிகள் எனது கைடக்கு ெமrனா பசீ் என ஒரு சங்ேகத வார்த்ைதையப் பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர் என,

நான் ஏற்ெகனேவ இக்கட்டுைரத் ெதாடrல் குறிப்பிட்டுள்ேளன்.

எனது  ெநருங்கிய  ேதாழரும்,  என்.எல்.எப்.r  இயக்கத்தின்  ஸ்தாபகருமான  ேதாழர்  வி.விசுவானந்தேதவன்  எனது

கைடைய  பல்ேவறு  இயக்கத்தினரும்  தமது  ெதாடர்பாடல்  இடமாகப்  பயன்படுத்துவைதப்  பார்த்துவிட்டு,  மணியம்

உங்கைட கைட ஒரு ஐக்கிய முன்னணிக் காrயாலயமாக இருக்கின்றது என நைகச்சுைவயாக அடிக்கடி கூறுவதுண்டு.

இவற்ைறெயல்லாம் நான் இங்கு விஸ்தாரமாகக் கூறுவதன் ேநாக்கம், நாம் அன்ைறய காலகட்டத்தில் தமிழ் மக்களின்

ேபாராட்டத்ைத  ஐக்கியப்பட்ட  rதியில்  முன்ெனடுக்க  ேவண்டும்  என  விரும்பியைத  விளக்கேவ.  ஆனால்

தூரதிஸ்டவசமாக  நாம்  பயப்பட்டது  ேபாலேவ,  இந்திய  பிராந்திய  ேமலாதிக்க  சக்திகளால்  ஆயுதப்  ேபாராட்ட

இயக்கங்கள்  பயன்படுத்தப்பட்டு,  ஏகாதிபத்திய  சக்திகளின்  ைககளில்  சிக்கி,  இறுதியில்  புலிகளும்  அழிக்கப்பட்டு,

மீண்டும்  பைழய  தமிழ்  பிற்ேபாக்கு  தைலைமகளின்  ைககளில்  இன்று  தமிழ்  மக்களின்  ேபாராட்டம்  சிக்கிச்

சீரழிந்துேபாய் இருக்கின்றது.

நாம்  மட்டமல்ல,  அன்ைறய  காலகட்டத்தில்  ெபரும்பான்ைமயான  தமிழ்  மக்களும்கூட  எல்லா  இயக்கங்களும்

ஐக்கியப்பட்டுப் ேபாராட ேவண்டும் எனேவ விரும்பினர். யாழ்.பல்கைலக்கழக கலாச்சார குழுவும் கூட அவ்வாறுதான்

விரும்பியது.  ேபாராட்டத்ைதத்  தாம்  மட்டும்  தனிேய  முன்ெனடுக்க  ேவண்டும்  என  விரும்பிய  புலிகளின்  தீவிர

ஆதரவாளர்களான,  கலாச்சாரக்குழுவில்  இருந்த  சிவரஞ்சித்,  சர்ேவந்திரா  ேபான்றவர்கள்  கூட  அவ்வாறுதான்

விரும்பினர்  என  நிைனக்கிேறன்.  ஏெனனில்  அவர்களுடன்  அக்குழுவில்  கூட  இருந்தவர்கள்  ெவௗ;ேவறு

இயக்கங்கைளச் ேசர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும்,  எல்ேலாருேம ஒேர ேநாக்கத்தில் இருக்ைகயில் அவர்கைள எவ்வாறு

புறக்கணிக்க முடியும்?

ஆனால்  மண்  சுமந்த  ேமனியர்ெநறியாளர்  க.சிதம்பரநாதன்  மட்டும்  பல்கைலக்கழக  காலாச்சாரக்குழுைவ  முழுக்க

முழுக்க புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஒர் அைமப்பாக்கும் பிரயத்தனங்களில் ஈடுபடத் ெதாடங்கினார்.  இது அவர்

தமிழகம்  ெசன்று  பிரபாகரைனச்  சந்தித்து  வந்த  பின்னர்  கூடுதலாக  ெவளிப்பட்டது.  மற்ைறய  இயக்கங்களுக்குச்

சார்பானவர்களுடன் அவர் பழகினாலும், அவர்கள் மீது அவருக்கு நம்பிக்ைகேயா ஈடுபாேடா இருக்கவில்ைல என்பைதப்

பல  தடைவகள்  நான்  அவதானித்துள்ேளன்.  அவரது  இந்தப்  ேபாக்கால்  அவருக்கும்  கலாச்சாரக்குழுவில்  இருந்த

பலருக்கும் இைடயில் முரண்பாடுகள் உருவாகி உச்சக்கட்டத்ைத அைடந்தது.

குறிப்பாக  சிவரஞ்சித்துக்கும்  சிதம்பரநாதனுக்கும்  இைடயில்  முரண்பாடு  தீவிரமாக  இருந்தது.  சுமூகமாக  இயங்கிய

கலாச்சாரக்  குழுவுக்குள்  சிதம்பரநாதன்  ேதைவயில்லாத  பிரச்சிைனகைள  உருவாக்குகிறார்  எனப்  பலர்  கருதினர்.

சிதம்பரநாதனின் ேபாக்காலும், அவருக்கு புலிகள் இயக்கத்தில் திlபன் ேபான்றவர்களிடத்தில் இருந்த ெசல்வாக்காலும்,

சிவரஞ்சித்துக்கும் புலிகள் இயக்கத்துக்கும் இைடயில் சில விrசல்கள் ஏற்பட்டதாகவும் அறிந்ேதன். அவைர ஓரம்கட்ட

சிலர் முயல்வதாகவும், அதன் காரணமாக அவர் தனியாக ஒரு சஞ்சிைகைய ெவளியிட ஆரம்பித்ததாகவும், அவருடன்

ெநருக்கமாகப் பழகிய சிலர் என்னிடம் ெதrவித்தனர்.

சிவரஞ்சித்  இந்தக்  காலகட்டத்தில்  ெவளியிட்ட  ‘ேபாராட்டத்துக்குள்  ேபாராட்டம்’  என்ற  சிறு  பிரசுரம்  புலிகளுக்குப்

பிடிக்காத ஒன்று.  அந்தப் பிரசுரம் புலிகள் நடாத்திய ‘தமிழீழ ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்ட’த்துக்கு முரணாக,  தமிழ்

சமூகத்துக்கள் நிலவிய இதர முரண்பாடுகள் குறித்துப் ேபசியைத புலிகள் விரும்பவில்ைல. புலிகைளப் ெபாறுத்தவைர

தமிழீழத் ேதசிய விடுதைலப் ேபாராட்டேம ஒேரேயாரு தமிழrன் பிரச்சிைன. அது தவிர தமிழ் சமூகத்துக்கள் நிலவும்

வர்க்க முரண்பாடு,  சாதிப் பிrவிைன,  ெபண்ணடிைமத்தனம்,  மூட நம்பிக்ைககள் என்பவற்றுக்காகப் ேபாராடக்கூடாது

என்பேத புலிகளது நிைலப்பாடு.  அதாவது புலிகளால் அைமக்கப்படப்ேபாகும் தமிழீழம் என்பது,  புதியெதாரு சமுதாய

அைமப்ைபக்;  ெகாண்ட நாடு அல்ல.  அது இன்ெனாரு முதலாளித்துவ சமூக அைமப்ைபக் ெகாண்ட தனியான ஒரு

நாடு மட்டுேம.

சிவரஞ்சித்ைத உலுக்கிய இன்ெனாரு சம்பவம், அவரது மிக ெநருங்கிய நண்பரும், சக பல்கைலக்கழக மாணவனுமான

ரவிேசகர் என்பவர் ஒரு முன்னிரவு ேநரம் கச்ேசr – நல்லூர் வதீியில் பயணம் ெசய்து ெகாண்டிருக்ைகயில், கச்ேசrக்கு

அருகாைமயில்  இராணுவத்தினரால்  சுட்டுக்  ெகால்லப்பட்டிருந்தார்.  இராணுவ  முகாமுக்குச்  சற்றுத்  தள்ளி  அவர்

சுடப்பட்டிருந்தார்.  அப்பாைத  அவர்  வழைமயாகப்  பயணிக்கும்  பாைதயாக  இருந்தும்,  அன்று  மட்டும்  அவர்

இராணுவத்தினrடம்  எப்படிச்  சிக்க  ேநர்ந்தது  என்ற  ேகள்வி  இன்று  வைர  ெதாடர்கின்றது.  அவர்  வருைகைய

முன்கூட்டிேய சிலர் இராணுவத்துக்குத் ெதrயப்படுத்தி அவைரச் சிக்க ைவத்திருக்கலாம் என்ற ஊகம் இன்று வைர

நிலவுகின்றது.

பல்கைலக்கழக கலாச்சாரக்குழுவில் ஏற்பட்ட முரண்பாட்ைட நீக்குவதற்காக கூட்டம் ஒன்று ஒழுங்கு ெசய்யப்பட்டது.

அந்தக்  கூட்டத்தில்  அவசியம் கலந்து  ெகாண்டு  குழுவுக்குள்  ஒரு  சமரச  நிைல  ஏற்பட  உதவும்படி  சிதம்பரநாதன்

என்ைன  அைழத்தார்.  குழுவில்  இருந்தவர்கள்  அைனவரும்  எனக்கு  நன்கு  பrச்சயமானவர்கள்  என்ற  ேபாதிலும்,

ெவளியாளான  நான்  பங்கபற்றுவது  சrயானதா  என்ற  தயக்கமும்,  மற்றவர்கள்  நான்  பங்குபற்றுவைத  ஏற்றுக்

ெகாள்கிறார்களா என்ற சந்ேதகமும் என்னிடம் இருந்தது.  அதுபற்றி நான் குழு உறுப்பினர்கள் சிலrடம் அபிப்பிராயம்

ேகட்டேபாது, அவர்கள் மிக ஆவலுடன் என்ைன அதில் பங்குபற்றுமாறு வலியுறுத்தினர். நான் பங்குபற்றுவைத யாரும்

ஆட்ேசபிக்கமாட்டார்கள்  என்ற  நம்பிக்ைக  சிதம்பரநாதனுக்கும்  இருந்தபடியால்தான்,  அவர்  என்ைனத்  துணிவுடன்

அைழத்துள்ளார் என்பைதப் புrந்து ெகாண்ேடன்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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