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69. அரசாங்கம் தனது வசமுள்ள மானிட விேராதச் ெசயற்பாட்டாளர்கைளத் தாமதமின்றி விசாrத்துத் தண்டைன

வழங்க ேவண்டும்!

ெசன்ற ெதாடrல் நான் குறிப்பிட்ட,  புலிகளின் ஆைனக்ேகாட்ைட வைத முகாமில் இருந்த புலிகளின் புலனாய்வுப்

பிrவு  விசாரைணயாளர்களில்  சிலரது  ெபயர்கள்  ஞாபகமின்ைம  காரணமாக  விடுபட்டுப்  ேபாயிருந்தன.  விடுபட்ட

ெபயர்கள் வருமாறு:

இளவழகன், நவநீதன், மாதுங்கன், தும்சன்.

இவர்கைளத்  தவிர  இன்னும்  சிலரது  ெபயர்கள்  விடுபட்டுப்  ேபாயிருக்கலாம்.  ஞாபகம்  வரும்ேபாது  ெதrவிப்ேபன்.

இவர்களது ெபயர்கைள நான் இங்கு ெதrவிப்பதற்குக் காரணம்,  இவர்கள் மனித குலத்திற்கு எதிராக இைழத்த மிக

ேமாசமான குற்றங்களிலிருந்து தப்பிவிடக்கூடாது என்பதற்காகேவ.

ேஜர்மனியில்  ெகாடுங்ேகாலன்  ஹிட்லrன்  ஆட்சி  நிலவிய  காலத்தில்,  யூத  இன  மக்களுக்கு  எதிராகவும்,

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்  மற்றும்  ஜனநாயகவாதிகளுக்ெகதிராகவும்,  ஹிட்லrன்  உளவுப்  பிrவான  ெகஸ்டாேபா  அைமப்பு

நிகழ்த்திய  படுெகாைலகள்,  சித்திரவைதகள்,  நாட்ைடவிட்டு  விரட்டுதல்  ேபான்ற  நடவடிக்ைககளுக்குப்  ெபாறுப்பாக

இருந்த  பலர்  தமது  ெதாண்ணூறாவது  வயதுகளில்  கூட,  இன்றும்  பல  உலக  நாடுகளில்  ைகதுெசய்யப்பட்டுத்

தண்டைனக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள்.  அந்த அளவுக்கு ேமற்கு நாடுகளில் நாஜிசம்,  பாசிசம் பற்றிய விழிப்புணர்வு

உயர்வாக இருக்கின்றது.

ஆனால்,  எமது நாட்டில் ெபரும் அழிவுகைளச் சந்தித்த பின்னரும் கூட,  எமது மக்கள் மத்தியில் அவ்வாறான ஒரு

நிைலைம ஏற்படாமல் இருப்பது வருத்தத்துக்குrயது மட்டுமின்றி, அந்த விழிப்புணர்வின்ைமயால் மீண்டும் அப்படியான

ஒரு பயங்கரமான நிைலைம ஏற்படக்கூடிய அபாயமும் உள்ளது. அதிலும் மிகவும் ேமாசமான விடயம் என்னெவனில்,

இந்தப்  பாசிசப்  புலிகளிடம்  பணம்  ெபற்றுக்ெகாண்டு  தமது  அரசியல்  பிைழப்புகைள  நடாத்தி  வரும  சில  தமிழக

அரசியல்வாதிகளும்,  புலிகைளக்  காட்டி  புலம்ெபயர்  தமிழர்களிடம்  பல  வருடங்களாகக்  ேகாடிக்கணக்கான

ெடாலர்கைளயும்,  யூேராக்கைளயும் ெகாள்ைளயிட்ட  சில புலம்ெபயர் புலிகளும்,  இன்னமும் புலிகைள விடுதைலப்

ேபாராளிகளாகச் சித்தrத்துத் தமது பிைழப்ைபத் ெதாடர முைனவதுதான்.

அத்துடன் இந்த  விடயத்தில்  இலங்ைக அரசாங்கத்தின் ெசயற்பாடுகளும் திருப்தி அளிப்பதாக இல்ைல.  புலிகள் 30

வருடங்களாக  இலங்ைகயில்  எத்தைனேயா  நாசகாரச்  ெசயல்களில்  ஈடுபட்டு  வந்துள்ளார்கள்.  நாட்டின்  ஜனாதிபதி,

அைமச்சர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், உயர் அரச அதிகாrகள், அரசியல் கட்சித் தைலவர்கள், மாற்று இயக்கப்

ேபாராளிகள், சமய – சமூகத் தைலவர்கள், ெதாழிற்சங்க – தன்னார்வத் ெதாண்டு நிறுவன ஊழியர்கள், கல்வியாளர்கள்,

எழுத்தாளர்கள், கைலஞர்கள், மத குருமார்கள், அந்நியப் பிரைஜகள், ெபாதுமக்கள் எனப் பல்லாயிரக்கணக்காேனாைரக்

ெகான்றிருக்கிறார்கள்.

தவிர, அரசாங்கக் காrயாலயங்கள், பாடசாைலகள், ேகாவில்கள், ைவத்தியசாைலகள், ெதாழிற்சாைலகள், பஸ் - ரயில்

நிைலயங்கள்,  பாலங்கள்,  குளங்கள்,  துைறமுகங்கள்,  விமான  நிைலயங்கள்,  பஸ்கள்;  -  ரயில்கள்  -  விமானங்கள்,

கப்பல்கள் எனப் பலவற்ைற அழித்திருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் நாட்டுக்கு பலேகாடி ரூபா ெபறுமதியான ெசாத்தழிைவ

ஏற்படுத்தியிருப்பதுடன், மக்களது அடிப்பைடத் ேதைவகைளயும் இல்லாமல் ெசய்திருக்கிறார்கள்.

இந்த  அழிவுகைளச்  ெசய்தவர்கள்  புலிகள்தான்  என  அரசாங்கத்துக்கும்,  ெபாதுமக்களுக்கும்  நன்கு  ெதrயும்  என்ற

ேபாதிலும், அதில் ஈடுபட்ட குறிப்பான நபர்கள் யார் யார் என்பது ெதrயாமல் இருந்ததுடன், அவர்கைளக் ைகதுெசய்து,

அவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்ைக எடுத்துத் தண்டிப்பதற்கும் அரசுக்கு வாய்ப்பில்லாமல் இருந்து வந்தது. ஏெனனில்

சகல புலிக் குற்றவாளிகளும் வடக்கு கிழக்கில் இருந்த பாதுகாப்பான தளப்பகுதிகளில் இருந்து வந்தார்கள்.

ஆனால் 2009 ேம 18ஆம் திகதி புலிகள் இலங்ைக மண்ணிலிருந்து இராணுவ rதியாக அழிக்கப்பட்ட பின்னர், இந்தப்

புலிக் குற்றவாளிகளின் பாதுகாப்பு சரணாலயம் தகர்ந்து ேபானது. புலிகளின் தைலவர் பிரபாகரன் உட்பட பல முக்கிய

புலித் தைலவர்கள் இறுதிப் ேபாrன் ேபாது ெகால்லப்பட்டு விட்டனர்.  சிலர் நாட்ைடவிட்டுத் தப்பிேயாடி விட்டனர்.

சிலர் ைகது ெசய்யப்பட்டனர். சில முக்கியமான புலிகள் உட்பட, பத்தாயிரத்துக்கு ேமற்பட்ட புலிகள்; இராணுவத்திடம்

சரணைடந்தனர்.

இந்த சரணைடந்த புலிகளில் சாதாரணமானவர்களுக்கு புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டு, அவர்கைள மீண்டும் சமூகத்துடன்

இைணப்பது  அவசியம்  என்பதில,;  யாருக்கும்  கருத்து  முரண்பாடு  இருக்கப்  ேபாவதில்ைல.  ஆனால்  இப்படிச்

சரணைடந்தவர்கள் மத்தியில் கடந்த காலங்களில் பாரதூரமான மனித உrைம மீறல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் நிச்சயமாக

இருப்பாhகள்.  இந்த  குற்றவாளிகள்  எடுத்த  எடுப்பில்  தாம்  இைழத்த  குற்றங்கைளச் ெசால்லிவிடமாட்டார்கள்.  அது

எல்லாக்  குற்றவாளிகளினதும்  ெபாது   இயல்பு.  அவர்கைள  உrய  முைறயில்  (வன்முைறைய  நான்  இங்கு

குறிப்பிடவில்ைல) விசாrப்பதன் மூலம், பல உண்ைமகைள ெவளிக்ெகாணர முடியும்.

யுத்தம்  முடிவைடந்து  3  வருடங்களுக்கு  ேமலாகியும்,  இந்தப்  புலிகளில்  சிலரது  விசாரைண  விபரங்கைளக்கூட

அரசாங்கம்  ெபாதுமக்களுக்கு  ெவளியிடாமல்  இருப்பது,  அரசாங்கத்தின்  மீது  மக்களுக்குச்  சந்ேதகத்ைதேய

ஏற்படுத்துகின்றது. (சந்திrகாவின் ஆட்சிக் காலத்தில், ஐக்கிய ேதசியக் கட்சித் தைலவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க உட்படப்

பலர் சம்பந்தப்பட்ட ‘பட்டலந்த வைத முகாம்’ பற்றிய விசாரைண அறிக்ைக பூர்த்தி ெசய்யப்பட்டும், இன்றுவைர அது

பகிரங்கப்படுத்தப்படவில்ைல என்பைத மக்கள் நன்கு அறிவார்கள்) மக்களுக்குச் சந்ேதகம் ஏற்படுவதற்கு இன்ெனாரு

காரணம்,  புலிகள்  இயக்கத்துக்கு  சர்வேதச  அரங்கில்  ஆயுதங்களும்  பணமும்  ேசகrத்து  அனுப்பிய  ‘ேக.பி’  என

அைழக்கப்படும்  குமரன்  பத்மநாதனும்,  புலிகளின்  ேபச்சாளராக  இருந்த  தயா  மாஸ்டர்  என்பவரும்,  இன்று

அரசாங்கத்தின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் ேபால் பராமrக்கப்படுகிறார்கள். இவ்வளவுக்கும் ேக.பி தனது தவைற உணர்ந்து,

தானாக முன்வந்து  சரணைடந்தவரும்  அல்ல.  உண்ைமயில்  இவர்களும்  மக்கள்  விேராதச் ெசயல்களிலும்,  ேபார்க்

குற்றங்களிலும் ஈடுபட்டவர்கள்  தான்.  சில  தகவல்கைளப் ெபறுவதற்காக தந்திேராபாய  அடிப்பைடயில்  இவர்கைள

நடாத்துவது என்பது ேவறு. அைத விடுத்து, இவர்களுக்கு விதிவிலக்கு அளித்து ெகௗரவப் பிரைஜப் ேபால் நடாத்துவது

என்பது ேவறு.

இந்தப் புலிக் குற்றவாளிகளில் அரசாங்கத்தின் பிடியில் இருப்பவர்கைளவிட,  நாட்டுக்குள்ேளயும்,  ெவளிநாடுகளிலும்

பலர் தைலமைறவாகவும்,  சுதந்திரமாகவும் இருக்கின்றனர் என்பதில்  சந்ேதகம் இல்ைல.  உதாரணமாக இங்கு  ஒரு

சம்பவத்ைதக்  குறிப்பிட  விரும்புகிேறன்.  நான்  யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து  ெவளியாகும்  ‘உதயன்’  பத்திrைகைய,
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இைணயத்தளத்தின்  ஊடாக  இைடயிைடேய  வாசிப்பதுண்டு.  அதற்குக்  காரணம்,  அப்பத்திrைகயின்  மீதான

அபிமானத்தின் காரணமாக அல்ல. நான் யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்த காலத்திேலேய அப்பத்திrைகயின் ‘சிறப்பியல்புகள்’

பற்றி நன்கு அறிந்தவன். எனேவ நான் இப்ெபாழுது அப்பத்திrைகைய வாசிப்பதின் ேநாக்கம் ேவறு.

அதாவது முதலாவது காரணம், எப்படி ஒர் ஊடகம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு அப்பத்திrைக ‘முன்மாதிr’யாக நடந்து

ெகாள்ளும் முைறையத் ெதrந்து ெகாள்வதற்காக.  இரண்டாவது காரணம்,  வட பகுதித் தமிழ் மக்களில் பலர் தமது

குடும்ப  மரண  அறிவித்தல்கைள  அந்தப்  பத்திrைகயில்  விளம்பரம்  ெசய்வதால்,  எனக்குத்  ெதrந்தவர்களின்

மரணங்கைள அதனூடாகத் ெதrந்து ெகாள்வதற்காக. (அதன் காரணமாக சிலர் ‘உதயன்’ பத்திrைகைய ‘ெசத்த வடீ்டுப்

ேபப்பர்’  என - இரண்டு  அர்த்தங்களில் - அைழப்பதுமுண்டு.  ஆரம்ப காலங்களில் யாழ்ப்பாணத்தில் ெசல்வாக்குடன்

ெவளிவந்த  ‘இந்து  சாதனம்’  பத்திrைகயும்,  இறுதிக்  காலத்தில்  இந்த  அைடெமாழியால்  அைழக்கப்பட்டதுண்டு.

அதற்காக  ‘உதயன்’  பத்திrைகக்கு  அந்திம  காலம்  ெநருங்கிவிட்டதாக  நான்  ெசால்வதாக  யாரும்  தயவுெசய்து

அர்த்தப்படுத்திக் ெகாள்ள ேவண்டாம்)

அப்படி  ‘உதயன்’  பத்திrைகைய அண்ைமயில்  ஒருநாள்  வாசிக்ைகயில்,  ஒரு  மரண  அறிவித்தல்  எனது கண்ணில்

பட்டது.  மரணித்தவர்  நான்  புலிகளின்  வைத  முகாமில்  தடுத்து  ைவக்கப்பட்டிருந்த  ேபாது,  புலிகளது  புலனாய்வுப்

பிrவில்  முக்கிய  ெபாறுப்பிலிருந்த  ஒருவன்.  அவனது  இயக்கப்  ெபயர்  ‘ஈழவன’;  என்பது.  கல்வியன்காடு  புதுச்

ெசம்மணி வதீியிலிருந்த புலிகளின் ‘விேநாத் முகாம்’ என்னும் முகாமுக்கு அவன் அப்ெபாழுது ெபாறுப்பாக இருந்தான்.

இந்த  முகாைமப்  புலிகள்  ஒரு  இைடத்தங்கல்  முகாமாகப்  பயன்படுத்தினர்.  புலிகளால்  பல்ேவறு  பகுதிகளில்

பிடிக்கப்படுபவர்கள்,  ெவௗ;ேவறு சித்திரவைத முகாம்களுக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னர் இங்கு சில நாட்கள் தங்க

ைவக்கப்பட்டிருப்பது (ேநர சூசிைக வகுக்கப்படும் வைர) வழைம. அதுேபால புலிகளின் சித்திரவைத முகாம்களிலிருந்து

‘விசாரைண’ முடிந்து, மரண தண்டைன விதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது நிைறேவற்றப்பட்டவர்கள் ேபாக மீதியாகவுள்ள

நாவற்குழியிலிருந்த  ‘பண்டிதர்  சிறந்த  ெவளி  சீர்திருத்த  முகாமுக்கு’  அனுப்பப்படுபவர்களும்,  அங்கு  தண்டைனக்

காலத்ைத அனுபவித்த பின்னர், விடுதைல ெசய்யபபடு;வதற்காகக் ெகாண்டு வரப்படுபவர்களும் இந்த முகாமில் சில

நாட்கள் தங்க ைவக்கப்படுவது வழைம.

‘தீப்ெபாறி’  இயக்கத்தின்  தைலைம  உறுப்பினர்  ேதாழர்  ேநாேபர்ட்  விடுதைல  ெசய்யப்படுவதற்கு  என்று  ெசால்லி,

நாவற்குழி முகாமிலிருந்து ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டு, இந்த முகாமில் ைவக்கப்பட்டிருந்த ேபாேத ‘காணாமல்’  ேபானார்.

அவைர ெபாட்டம்மானின் ஆட்கள் நள்ளிரவில் ெவள்ைள வானில் வந்து “கூட்டிச் ெசன்ற’ விடயத்ைதப் பின்னர் நான்

என்னுடன் நாவற்குழி முகாமில் தண்டைன அனுபவிக்க வந்த, புலிகளின் முன்னாள் உறுப்பினன் மயூரன் என்பவனின்

மூலம்  அறிந்துெகாண்ேடன்.  மயூரன்  தனது  தண்டைனைய  அனுபவிப்பதற்காக  நாவற்குழிக்கு  அைழத்து

வரப்படுவதற்காக, அந்த முகாமில் தங்க ைவக்கப்பட்டிருந்த ேநரத்தில் இந்த உண்ைமைய அறிந்து ெகாண்டான்.

நான் கூட  புலிகள் எனக்கு  வழங்கிய ஒன்றைர ஆண்டுகள் தண்டைனக் காலத்ைத முடித்துக்ெகாண்டு,  விடுதைல

ெசய்யப்படுவதற்காக நாவற்குழி முகாமிலிருந்து ெகாண்டு வரப்பட்ட ேபாது,  இந்த விேனாத் முகாமில்தான் சுமார் 5

நாட்கள்  வைர  தங்க  ைவக்கப்பட்டிருந்ேதன்.  என்னுடன்  பலர்  அங்கும்  இங்கும்  ெசல்வதற்காகத்  தங்க

ைவக்கப்பட்டிருந்தனர்.  என்ைன விடுதைல ெசய்வதற்கு முன்னர் புலிகளின் புலனாய்வுப் பிrவில் ெபாட்டம்மானுக்கு

அடுத்த நிைலயிலிருந்த கபிலம்மான் என்னுடன் சுமார் 3 மணித்தியாலங்கள் வைர உைரயாடியதும் இங்குதான்.

இந்த  முகாமுக்குப்  ெபாறுப்பாக  அந்தக்  காலகட்டத்தில்  இருந்த  ஈழவன்  காலமானதாக  (இயற்ைக  மரணம்)

அண்ைமயில் ஒருநாள் ‘உதயன்’ பத்திrைகைய வாசிக்கும் ேபாது அறிந்து ெகாண்ேடன். அைதப் படித்த ேபாது பைழய

சம்பவங்கள் நிைனவுக்கு வந்தன. இவனது தம்பியும் புலிகள் இயக்கத்தில் இருந்தவன் தான். அவனது ெபயர் ெறக்ஸ்

என்பது. அவன் ஏேதா தவறு ெசய்ததிற்காக புலிகளால் புலிகளால் ைகது ெசய்யப்பட்டு, எம்முடன் நாவற்குழி முகாமில்

தடுத்து ைவக்கப்பட்டிருந்தான். அங்கு அவன் புலிகளுக்கு இராணுவச் சீருைடகளும், துப்பாக்கி ரைவக்கூடுகள் ைவக்கும்

‘ேகால்ஸ்ரர்’களும் ைதக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தான்.

பின்னர் அவன் விடுதைலயாகி வந்து,  யாழ்.கஸ்தூrயார் வதீியில்  இயக்கச் ெசல்வாக்கில்  (பணம் பைடத்தவர்கேள

அந்த வதீியில் கைட எடுப்பது கஸ்டம்) ஒரு கைட எடுத்து ைதயல் நிைலயம் ஒன்ைற நடாத்தி வந்தான். இப்ெபாழுது

அவன் பிரான்சில் வாழ்வதாக அவனது அண்ணன் ஈழவனின் மரண அறிவித்தல் மூலம் அறிந்து ெகாண்ேடன்.

இங்கு  நான்  ெசால்ல  வருவது  என்னெவனில்,  புலிகளின்  முக்கியமான  ஒரு  முகாமான  விேநாத்  முகாமுக்குப்

ெபாறுப்பாக  இருந்த  ஈழவன்  என்பவன்,  எவ்வித  பிரச்சிைனயுமின்றி  (இயக்கத்ைத  விட்டு  விலகிேயா  என்னேவா)

திருமணம் ெசய்துெகாண்டு, குழந்ைதயும் ெபற்று யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்துவிட்டு காலமாகியிருக்கிறான் என்பைதேய.

அவன் சாதாரண மனிதர்கைளப் ேபால குடும்ப வாழ்க்ைகயில் ஈடுபட்டது எனக்கும் மகிழ்ச்சிதான்.

புலிகள்  இயக்கத்தில்  இைணந்திருந்து,  பல  மனித  விேராதச்  ெசயல்களில்  ஈடுபட்ட  பலர்,  எவ்விதமான

விசாரைணகளுக்கும் உள்ளாகாமல்,  அரசாங்கத்தின் பார்ைவயிலிருந்து தப்பி இலங்ைகக்கு உள்ேளேய சாதாரணமாக

வாழ்ந்து  மரணித்திருக்கிறார்கள்  என்பதற்கு  இந்த  ஈழவன்  ஒர்  உதாரணம்  என்பைதத்தான்,  இங்கு  நான்  அழுத்திச்

ெசால்ல வருகின்ேறன். இவர்கள் எல்ேலாைரயும் அரசாங்கம் ேதடிப் பிடித்துக் ெகால்ல ேவண்டும் என நான் ெசால்ல

வரவில்ைல.  ஆனால்  இப்படியானவர்கள்  ெசய்த  மனித  விேராதச்  ெசயல்கள்  கண்டிப்பாக  விசாrக்கப்பட்டுத்

தண்டிக்கப்பட ேவண்டும் என்பைதத்தான். இப்படியானவர்கைள விசாrத்தால் புலிகளின் தைலைம ெசய்த ஏராளமான

மனித விேராதக் ெகாடுஞ் ெசயல்கைள ெவளிச்சத்துக்குக்; ெகாண்டுவர முடியும். உதாரணமாக ‘தீப்ெபாறி’ இயக்கத்தின்

ேநாேபர்ட்ைட அந்த நள்ளிரவில் வந்து ெகாண்டு ெசன்றவர்கள் யார்? அவர்கள் அவைர எங்ேக ெகாண்டு ெசன்றார்கள்?

இறுதியில்  அவைர என்ன ெசய்தாhகள்?  இவற்றுக்ெகல்லாம் உத்தரவிட்டவர் யார்?  என்பது  ேபான்ற விடயங்கைள

ெவளிக் ெகாணர்ந்திருக்க முடியும்.

இதனால் தான் நான் உட்பட பல ஜனநாயக ஆர்வலர்கள் கருதுவது என்னெவனில், அரசாங்கம் தன் வசம் உள்ள புலி

உறுப்பினர்கைள உrய முைறயிலும்,  விைரவாகவும் விசாrத்து உண்ைமகைள மக்களுக்குத் ெதrயப்படுத்துவதுடன்,

குற்றமிைழத்தவர்களுக்கு உrய தண்டைனயும் வழங்க ேவண்டும்.  எந்தக் காரணம் ெகாண்டும் மக்களுக்கு எதிராகக்

குற்றமிைழத்தவர்கள்  சட்டத்தின்  பிடியிலிருந்து  தப்பவிட  விடக்கூடாது.  இது  குற்றமிைழத்த  அரச

இராணுவத்தினருக்கும் ெபாருந்தும்.

புலிகளின் மீதான இந்தக் குற்றச்சாட்டுகைள நான் முன்ைவக்கும் ேபாது, சிலர் அரச பைடகள் இந்த 30 வருடப் ேபார்

முழுவதிலும்,  இறுதிக்கட்டப் ேபாrன் ேபாதும்,  பல  தமிழ் மக்கைளக் ெகான்றிருக்ைகயில்,  புலிகளின் ெசயல்கைள

மட்டும் ஒருதைலப் பட்சமாகக் குறிப்பிடுவேதன் என வினவலாம்.

ஒரு ேபாrன் ேபாது, ேபாrல் ஈடுபடும் இரு தரப்பினரும் மரணிப்பதும், ேபாrல் ஈடுபடுபவர்கள் மக்கைளக் ெகால்வதும்

நைடெபறுவதுதான்.  குறிப்பாக புலிகளுடான இறுதிக்கட்டப் ேபாrன் ேபாது,  புலிகளால் தமது பாதுகாப்புக் ேகடயமாக

ஒரு சிறிய பிரேதசத்தில் பிடித்து ைவக்கப்பட்டிருந்த 3 இலட்சம் மக்களில் சில ஆயிரம் மக்கள் இரு தரப்பினரதும்

துப்பாக்கிப் பிரேயாகம்,  ெசல் தாக்குதல்கள் என்பவற்றில் சிக்கி மரணித்தனர்.  எனது குடும்பத்துக்குள்ேளேய 4 ேபர் –

எனது ெசாந்த அக்காவின் கணவர்,  எனது ெசாந்த அண்ணனின் மைனவி,  எனது மைனவியின் தாய் மாமன்,  எனது

மைனவியின் ெசாந்தச் சேகாதrயின்  மகன் (இவன் சிறுவர்  ேபாராளியாகப்  புலிகளால்  பிடித்துச் ெசல்லப்பட்டவன்)

ெகால்லப்பட்டுள்ளனர்.  (இைதவிட  புலிகளினால்  எனது  குடும்ப  உறுப்பினர்களும்,  ெநருங்கிய  உறவினர்களும்

அனுபவித்த  துன்பியல்  சம்பவங்களின் நீண்ட  பட்டியல்  ஒன்றுண்டு.  சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும் ேபாது  அைதப்  பின்னர்

161012-4 http://thenee.com/html/161012-4.html

2 of 3 07/11/2012 09:11



விவrப்ேபன்)

அத்துடன்,  எமது  கட்சியின்  புத்தகக்  கைடயில்  நீணட  காலம்  பணி  புrந்தவரும்,  விசுவமடு  விவசாயியும்,

மண்ைடதீைவப்  பிறப்பிடமாக்  ெகாண்டவருமான  ேதாழர்  சி.தா.முத்துலிங்கம்  ெசல்  வசீ்சில்  மரணித்தார்.  எமது

சின்னஞ்சிறு கிராமத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் பலர் மரணித்தனர்.  அத்துடன் எமது ேதாழர்கள்,  நண்பர்கள்,  ெதrந்தவர்கள்

எனப் பலர் மரணித்தனர்.

இந்த  அப்பாவிப்  ெபாதுமக்களின்  மரணங்கள்  ஏற்றுக்ெகாள்ள  முடியாதைவ.  அந்த  மரணங்களுக்கான  உrய

விசாரைணகள்  நடாத்தப்பட்டு,  குற்றவாளிகள்  தண்டிக்கப்படுவதுடன்,  பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு  உrய  இழப்படீுகளும்

வழங்கப்பட ேவண்டும் என்பதில் எவ்வித மாற்றுக் கருத்துக்கும்  இடமில்ைல.

ஆனால்  நான் இங்கு  குறிப்பிடும் புலிகளின் மனித  விேராதச் ெசயல்கள்  என்பன,  ேபார்க்களத்தில்  நைடெபற்றைவ

அல்ல.  அைவ  சாதாரண  காலத்தில்  சித்திரவைத  முகாம்கைள  நிறுவி,  அங்கு  மனிதர்கைளப்  பிடித்து  ைவத்துச்

சித்திரவைத ெசய்தைதயும், ெகாைல ெசய்த சம்பவங்கைளயுேம நான் இங்கு குறிப்பிடுகிேறன். அதுவும் தமிழ் மக்களின்

விடுதைலக்காகப்  ேபாராடுகின்ேறாம்  என்று  ெசால்லிக்ெகாண்டு,  தமது  இனத்ைதச்  ேசர்ந்தவர்கைளேய,  அவர்கள்

ெகாண்டிருந்த  மாற்றுக்  கருத்துக்  காரணமாகக்  ெகாடுைமக்கு  உள்ளாக்கியைத,  என்ன  காரணத்ைதச்  ெசால்லியும்

நியாயப்படுத்விட முடியாது என்பைதத்தான்.

எனது அடுத்த ெதாடrல், புலிகள் தாம் பிடித்து ைவத்திருந்தவர்களுக்குச் ெசய்த சித்திரவைத முைறகளில் சிலவற்ைற

விவrக்கும்  ேபாது,  புலிகள்  மனிதப்  பிறப்புகள்  தானா  என்பைத,  இந்தத்  ெதாடைர  வாசிப்பவர்கள்  தீர்மானித்துக்

ெகாள்வார்கள் என நம்புகிேறன்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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