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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (72)

72. புலிகளின் ஊடுருவல்களால் சரீழிக்கப்பட்ட இயக்கங்களும், புலிகளுக்கு ேசவகம் ெசய்த ஐந்தாம் பைடகளும்!

புலிகள் என்ைனக் கடத்திவந்து இந்த ஆைனக்ேகாட்ைட முகாமுக்குக் ெகாண்டு வந்த

நாளிலிருந்து,  காைலயும்  மாைலயும்  என  அேநகமாக  எல்லா  நாட்களும்  நான்

விசாrக்கப்பட்டுக்  ெகாண்டிருந்ேதன்.  தயாபரன்  என்பவன்  தான்  எனது  பிரதான

விசாரைணயாளன்.  இைடயிைடேய  ெவளியிலிருந்து  வரும்  புலனாய்வுப்  பிrைவச்

ேசர்ந்த  முக்கியமானவர்களும்  வந்து  ஏதாவது  ேகட்டுச்  ெசல்வார்கள்.  தவிர  இேத

முகாமில்  உள்ள  முக்கியமானவர்களாக  ேசவியர்,  சாள்ஸ்,  அம்புேறாஸ்

ேபான்றவர்களும்  விசாrப்பார்கள்.  காந்தி  வாரத்தில்  இரு  முைறயாவது  கூப்பிட்டு

விசாrப்பான்.

புலிகளது  விசாரைணகள்  சுற்றிச்  சுற்றி  என்.எல்.எப்.r  -  பி.எல்.எப்.r  இயக்கங்கள்

சம்பந்தமாகேவ  கூடுதலாக  இருக்கும்.  அது  தவிர  யாழ்ப்பாணப்

பல்கைலக்கழகத்துக்குள்ளும்,  ெவளியிலும்  தமக்கு  எதிரானவர்கள்  யார்  யாருடன்

எனக்குத் ெதாடர்புகள் உண்ெடன்பதும் புலிகளது விசாரைணகளின் ேபாது இடம் ெபறும்.

புலிகளது விசாரைணகளில் இருந்து ஒன்ைற என்னால் அவதானிக்க முடிந்தது.  அதாவது நான்தான் என்.எல்.எப்.r -

பி.எல்.எப்.r இயக்கங்கைள மைறமுகமாக வழி நடாத்தி வந்த முக்கியமான நபர் என புலிகள் கருதினார்கள்.  அைத

எப்படியும்  நிரூபித்து  விட  ேவண்டும்  என்பதில்  பலத்த  பிரயத்தனங்களில்  ஈடுபட்டனர்.  ஏெனனில்  புலிகைளப்

ெபாறுத்தவைர  எமது  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சி  ேபான்ற  கட்சிகைள  விடத்  தமக்கு  எதிரான  ஆயுதப்  ேபாராட்ட

இயக்கங்கைளத்தான் தமது உடனடிப் பிரதான எதிrயாகக் கருதினார்கள். எனேவ எப்படியும் என்.எல்.எப்.r - பி.எல்.எப்.r

இயக்கங்களின் ஒரு சாதாரண அங்கத்தவர் என்றாவது என்ைன நிரூபித்துவிட்டால்,  என்.எல்.எப்.r இலிருந்த ரமணி

(ெசல்வகுமாரன்)  மற்றும்  என்.எல்.எப்.r  -  பி.எல்.எப்.r  இலிருந்த  அனரன்  (விேவகானந்தன்)  ஞானம்  (ரஜீஸ்)

ேபான்றவர்களுக்குச் ெசய்தது ேபால எனக்கும் ெசய்துவிட்டு,  ‘அவர் ஆயுதம் தாங்கிய எதிர் இயக்கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்’

என எனது கைதையயும் முடித்து விடலாம்.

ஆனால் என்னதான் புலிகள் முயன்ற ேபாதிலும், என்.எல்.எப்.r - பி.எல்.எப்.r இயக்கத்திேலா அல்லது ேவறு எந்தெவாரு

இயக்கத்திேலா  நான்  ஸ்தாபன  rதியிலான  ெதாடர்புகள்  ெகாண்டிருந்ததிற்கான  சான்றுகைள  புலிகளால்  திரட்ட

முடியவில்ைல.  அத்துடன்  புலிகள்  எனக்குத்  தண்டைன  தந்தாலும்  பரவாயில்ைல  என்ற  திடமான  நிைலப்பாட்டில்

இருந்த  நான்,  தமிழீழ  கருத்ைதயும்  நிராகrத்ேத  ெதாடர்ந்து  கைதத்து  வந்ேதன்.  அத்துடன்  நாங்கள்  குறுகிய

கண்ேடாட்டம் ெகாண்ட  ேதசியவாதிகள் அல்ல,  பரந்த கண்ேணாட்டம் உள்ள சர்வேதசியத்துவவாதிகள் என்பைதயும்

ெதளிவுபடுத்தி வந்ேதன். ஆனால் என்னேவா ெதrயவில்ைல, எனது விசாரைணகளின் ேபாதும் சr, என்ைன விடுதைல

ெசய்தேபாது கபிலம்மான் மூன்று மணித்தியாலங்கள் என்னுடன் உைரயாடிய ேபாதும் சr, நான் தமிழீழக் கருத்ைத

ஏற்கவில்ைல என்பைதத் ெதளிவாகக் கூறியேபாதும், புலிகள் அந்தக் கருத்ைத ஏற்கும்படி என்ைன மிரட்டேவா அல்லது

என்மீது அைதத் திணிக்கேவா முயற்சிக்கவில்ைல.

உண்ைமயிலும்  கூட  எனக்கு  என்.எல்.எப்.r  இயக்கத்துடன்  ஸ்தாபன  rதியான  ெதாடர்புகேளா  அல்லது  அரசியல்

rதியான  உடன்பாேடா  இருக்கவில்ைல.  ேதாழர்  வி.விசுவானந்தேதவன்  எமது  கட்சியினால்  உருவாக்கப்பட்ட  தமிழ்

மக்கள்  ஜனநாயக  முன்னணிையத்  தனியாகக்  ெகாண்டு  ெசன்ற  ேபாது,  எமது  கட்சி   அன்ைறய  சூழ்நிைலயில்

தீவிரமைடந்து  வந்த  தமிழ்  மக்களின்  ேதசிய  இனப்  பிரச்சிைனக்கு  உrய  முைறயில்  முகம்  ெகாடுக்காததுடன்,

ெசயலற்ற ஒரு நிைலைமக்கும்; ேபாய்விட்டது என்ற குற்றச்சாட்ைடேய பிரதானமாக முன் ைவத்தார்.

மார்க்சிச  –  ெலனினிசவாதிகளான  நாம்  தமிழ்  மக்கள்  ஜனநாயக  முன்னணிைய  உருவாக்கும்  ேபாது,  மிகவும்

அவதானத்துடேனேய அைதச் ெசய்ேதாம். நாடு தழுவிய பிரதான பிரச்சிைனகளில், ேதசிய இனப் பிரச்சிைனைய ஒரு

முக்கியமான பிரச்சிைனயாகேவ பார்த்ேதாம்.  ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் அதன் உள்நாட்டு அடிவருடிகள் (ஐக்கிய ேதசியக்

கட்சியும்  பிற்ேபாக்குத்  தமிழ்  தைலைமயும்  ெகாண்ட  கூட்டு)  ெகாண்ட  மக்கள்  விேராத  சக்திகளுக்கும்,  பரந்துபட்ட

இலங்ைக மக்களுக்கும் இைடயிலான முரண்பாேட,  இலங்ைகயின் பிரதான முரண்பாடு  என்பேத அன்றும் இன்றும்

எமது கருத்தாகும்.

இனங்களுக்கிைடயிலான சிேநக முரண்பாட்ைட பைகைம முரண்பாடாகக் காண்பதும், அதற்குத் தீர்வாக தமிழ் மக்கள்

பிrந்து  ெசன்று  தனிநாடு  அைமக்க  ேவண்டும்  என்று  தவறாகத்  தீர்மானிப்பதும்,  அதற்காக  ஆயுதம்  தாங்கிப்

ேபாராடுவதும்  தவறானது  என்பேத  எமது  அப்ேபாைதயதும்  இப்ேபாைதயதும்  கருத்து  நிைலயாகும்.  எமது  இந்தச்

சrயான கருத்து, 30 வருடம் ெபருமளவு இரத்தம் சிந்தி நடாத்திய ஆயுதப் ேபாராட்டத்தின் பின்னர், அது மிகச் சrயான

ஒரு நிைலப்பாடு என்பைத வரலாறு ஐயம் திrபற நிரூபித்துள்ளது.  அதற்காக நானும் எமது கருத்தில் கைடசிவைர

ஊன்றி நின்ற ேதாழர்களும் நியாயமாகப் ெபருைமப்பட முடியும்.

ஆனால் ேதாழர் விசுவானந்தேதவனும் ேவறு சில கட்சித் ேதாழர்களும்,  கட்சியின் இந்தச் சrயான நிைலப்பாட்ைடத்

ெதாடராமல்  வழி  தவறிப்ேபானேத,  அவர்களது  ேதால்விக்கும்  அழிவுக்கும்  காரணமாய்  அைமந்துவிட்டைம  மிகவும்

துயரமான சம்பவம். அவர்கள் தமிழ் மக்கள் ஜனநாயக முன்னணியின் ெபயைர தமிழீழ ேதசிய விடுதைல முன்னணி

(N.L.F.T) என மாற்றி தமிழீழம் என்ற தவறான கருத்ைத ஏற்றுக் ெகாண்டதுடன், அதற்காக ஆயுதம் தாங்கிப் ேபாராடுவது

எனவும் தீர்மானித்துக் ெகாண்டனர். இது கட்சியின் அடிப்பைட நிைலப்பாட்டுக்கு ேநர் எதிரானது.

அவர்கள் இந்தத் தவறான முடிைவ எடுத்ததின் காரணமாக தீவிர தமிழ் ேதசியவாதிகளின் இயக்கமாக என்.எல்.எப்.r

மாறியதுடன், இப்ெபாழுது ஆராய்ந்து பார்க்ைகயில் புலிகள் ஊடுருவக் கூடிய ஒர் இயக்கமாகவும் மாறிவிட்டது என்பது

புலனாகின்றது.  அதற்குள்  ஊடுருவிய  புலி  சார்பான  சக்திகள்,  ேதசிய  இன  விடுதைலக்குப்  ேபாராடுவேத  பிரதான

ேநாக்கம்  என  ஆரம்பிக்கப்பட்ட  அந்த  இயக்கத்தின்  ெகாள்ைககைள  மாற்றியதுடன்,  ேதாழர்  விசுவானந்தேதவைனத்

தனிைமப்படுத்தி, அவைர என்.எல்.எப்.r இயக்கத்திலிருந்து ெவளிேயற்ற முயன்றனர்.

நாட்டில் ேதசிய இனப் பிரச்சிைன ெகாழுந்துவிட்டு எrைகயில், மார்க்சிச – ெலனினிச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அது பற்றிக்

கவனம்  ெசலுத்தாமல்  வர்க்கப்  ேபாராட்டம்  என்று  ெசால்லிக்ெகாண்டு,  பைழய  முைறயில்  ெசயல்படுவதாகக்

குற்றம்சாட்டிேய  என்.எல்.எப்.rைய  உருவாக்கியவர்கள்,  சடுதியாக  இப்ெபாழுது  ேதசிய  இனப்  பிரச்சிைனைய  விட,

கிராமங்களில் வர்க்க எதிrயான நிலப்பிரபுக்கைள ஒழித்துக்கட்டி, கிராமங்களில் ‘ெசந்தளங்கைள’ நிறுவ ேவண்டும் என்ற

அதிதீவிர  இடதுசாr  நிைலக்குத்  தாவியது,  அனுபவமற்ற  சிறுபிள்ைளத்தனமா  அல்லது  திட்டமிட்ட  சீர்குைலவு

நடவடிக்ைகயா என்பது ஆராயப்பட ேவண்டிய விடயம்.

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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ஆனால்  இந்த  நிைலப்பாடு  தவறு  என்றும்,  நாம்  சீனப்  புரட்சியின்  நகலாகவும்,  நக்சல்பாr  இயக்கத்தின்  தாக்கம்

காரணமாகவும்,  1960களில் இந்த வைகயான ேவைலப்பாணிைய கிளிெநாச்சிப் பிரேதசத்தில் ைகக்ெகாண்டு  ேதால்வி

கண்டவர்கள் என்பைத நான் அந்த இயக்கத்தின் சில பிரதான ேதாழாகளிடம் எடுத்து விளக்கியும்,  அவர்கள் அதற்குச்

ெசவி சாய்க்கவில்ைல.

என்.எல்எப்.rயின் மத்திய குழுவிலும் இந்த  புலி சார்பானவர்களின் ைக ஓங்கி இருந்ததால்,  விசுவானந்தேதவனும்,

அவரது  கருத்ைத  ஆதrத்தவர்களும் ேவறு  வழியின்றி இயக்கத்ைத  விட்டு  ெவளிேயறி  தமிழீழ மக்கள்  விடுதைல

முன்னணி  (P.L.F.T)   என்ற  அைமப்ைப  உருவாக்கினர்.  ஆனால்  அவர்களும்  தமிழீழம்  என்ற  ெசால்ைலக்

ைகவிட்டுவிடவில்ைல.

என்.எல்.எப்.rயில் எஞ்சி நின்றவர்கள் எல்ேலாருேம புலி விசுவாசிகேளா அல்லது தீவிர தமிழ் ேதசியவாதிகேளா என்று

நான்  ெசால்லமாட்ேடன்.  முக்கியமாக  ரமணி  என்று  அைழக்கப்படும்  ெசல்வகுமாரன்  ேபான்றவர்கள்  உண்ைமயில்

அர்ப்பண உணர்வுடன் தான் ெசயற்பட்டனர். ெபாலிகண்டிையச் ேசர்ந்த அவர் அந்தக் கிராமத்தில் மிக நீணடகாலம் எமது

கட்சியுடன்  இைணந்து  ெசயல்பட்ட,  காலஞ்ெசன்ற  குேணந்திரராசா  என்ற  ேதாழrன்  மருமகனாவார்.  எனேவ  அந்த

இயக்கத்தில் மற்றவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு இடதுசாrப் பின்னணி அவருக்கு இருந்தது.  அவர் மருத்துவ படீத்துக்கு

கல்வி  கற்பதற்காக  ெதrவு  ெசய்யப்பட்டிருந்தும்,  அைத  ெபrதாக  எடுக்காமல்  என்.எல்.எப்.r  இயக்கப்  பணிகளில்

தீவிரமான ஈடுபட்டார்.

இந்த  ரமணிையப்  பற்றியும்  காந்தி  என்னிடம்  சில  தடைவகள்  விசாrத்தான்.  ஏற்ெகனேவ  ரமணிையக்  புலிகள்

கடத்தியிருந்தார்கள். காந்தி என்னிடம் ரமணிையப் பற்றி விசாrக்கும் ேபாது, ரமணிைய உயிருடன் ைவத்திருந்தார்களா

இல்ைலயா என்பது எனக்குத் ெதrயாது. ஆனால் அவைர நான் கைடசியாகச் சந்தித்தது இன்றும்கூட பசுைமயாக என்

மனதில் இருக்கின்றது. புலிகளின் அரசியல் ெபாறுப்பாளர் திlபன் உண்ணாவிரதம் இருந்து இறந்த அன்று, தற்ெசயலாக

யாழ்ப்பாணம்  பஸ்  நிைலயத்தில்  சந்தித்த  நாம்,  சிறிது  ேநரம்  உைரயாடிேனாம்.  அந்தச்  சிறிது  ேநர  உைரயாடலில்

என்.எல்.எப்.rக்குள் இடம்ெபற்ற பிளவு குறித்து எனது கவைலைய அவrடம் ெதrவித்ததுடன், பிளவு ஏற்பட்ட பின்னர்

என்.எல்.எப்.r இயக்கம் புலிகளுக்குச் சார்பான நிைலப்பாட்ைட எடுத்தது பாrய தவறு என்பைதயும் சுட்டிக் காட்டிேனன்.

அதற்கு அவர் தந்த விளக்கம் எனக்கு ேமலும் அவநம்பிக்ைகைய என்.எல்.எப்.r மீது ஏற்படுத்தியது. அதாவது சிங்களப்

ேபrனவாதத்திலிருந்து தமிழ் மக்கைள விடுவித்து,  தற்காலிகமாக ேசாசலிச அடிப்பைடயிலான ஒரு தமிழீழ அரைச

உருவாக்குவது அவசியம் என்றும்,  பின்னர் ெதன்னிலங்ைகயிலும் ஒரு  ேசாசலிச அரசு உருவான பின்னர் இரண்டு

அரசுகளும் ஒரு சமஸ்டி ஆட்சியின் கீழ் ஒன்றிைணயலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.  எனேவ தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு

தனியரைச உருவாக்கும் ேபாராட்டத்தில் உள்ள இயக்கங்களிேல பலமானதும், ெசாந்தக் காலில் நிற்பதுமான புலிகளுடன்

ஒரு ஐக்கிய முன்னணி அைமத்துப் ேபாராடுவேத தமது இயக்கத்தின் ெகாள்ைக எனக் கூறினார். அதற்கு உதாரணமாக,

யப்பானிய  ஆக்கிரமிப்புக்கு  எதிரான  ேபாராட்டத்தில்  சீனக்  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சிக்கும்,  அந்த  நாட்டின்  பிற்ேபாக்கு

ேகாமின்டாங் கட்சிக்கும் இைடயில் ஏற்பட்ட ஐக்கிய முன்னணிைய சுட்டிக் காட்டினார்.

இந்த நிைலப்பாடு அடிப்டிைடயிேலேய தவறானது என்பைத நான் சுட்டிக் காட்டிேனன்.  சீனாவில் நடந்தது யப்பானிய

ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரான ேபாராட்டம். ஆக்கிரமிப்பாளன் ெவளி நாட்டு ஏகாதிபத்தியம். அவன் ேஜர்மனியின்

சர்வாதிகாr ஹிட்லருடனும், இத்தாலிய சர்வாதிகாr முேசாலினியுடனும் கூட்டு ைவத்து உைலேய கபளகீரம் ெசய்ய

முயன்று  ெகாண்டிருந்தான்.  இலங்ைகயில்  உள்ள  பிரச்சிைன  ஒேர  நாட்டுக்குள்  உள்ள  இனப்  பிரச்சிைன.  சிேநக

முரண்பாடான  பிரச்சிைன.  எனேவ  சீனாவின்  ேபாராட்டத்ைதயும்,  இலங்ைகத்  தமிழ்  மக்களின்  ேபாராட்டத்ைதயும்

ஒப்பிடுவது அபத்தமானதாகும் என விளக்கிேனன்.

அடுத்தது, சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அங்கிருந்த வலதுசாr ேகாமின்டாங் கட்சியுடன் ஐக்கிய முன்னணி அைமத்த ேபாது,

அதனிடம் மிகப்ெபரும் தளப் பிரேதசமும், பலம் வாய்ந்த ஆயுதப் பைடகளும் இருந்தன. அதனால் சம நிைலயில் ேபரம்

ேபசும் பலம் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு இருந்தது.  ஆனால் நமது நாட்டிேலா புலிகளின் பலத்துடன் ஒப்பிடுைகயில்,

புலிகள்  யாைன  ேபான்றும்,  என்.எல்.எப்.r  எறும்பு  ேபான்ற  நிைலயில்  இருக்கின்றன.  அத்துடன்  புலிகள்  ேவறு

எவருடனும்  கூட்டுச்  ேசரும்  நிைலயில்  இல்ைலெயன்பதுடன்,  மற்ைறய  எல்லா  இயக்கங்கைளயும்  அழித்துவிட

விரும்புகின்றனர்  என  விளக்கிேனன்.  அந்த  ேநரத்தில்  திlபன்  மரணித்த  ெசய்தி  யாழ்.பஸ்  நிைலயத்தில்  இருந்த

‘மணிக்குரல்’  விளம்பர ேசைவயில்  அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டதால்,  நானும் ேதாழர்  ரமணியும் பிrந்து  ெசல்ல  ேவண்டி

வந்துவிட்டது. அதுதான் அவருடனான கைடசிச் சந்திப்பாக இருக்கும் என அன்று நான் கருதியிருக்கவில்ைல.

எனது  கருத்ைத  அந்த  நல்ல  ேதாழரான ரமணி  அன்று  ஏற்கவில்ைல.  புலிகளுடன் ஐக்கிய  முன்னணி  அைமத்துப்

ேபாrட முடியும் என அப்பாவித்தனமாக நம்பிய அவைரப் புலிகள் பின்னர் கடத்தி, வைதத்து தீர்த்தும் கட்டி விட்டனர்.

இதில் ேவதைனயானதும், சந்ேதகத்துக்கு இடமானதுமான விடயம் என்னெவனில், என்.எல்.எல்.r இயக்கத்தின் மத்திய

குழுவில்  புலிகள்  இயக்கத்திலிருந்தும்,  ‘ெதாழிலாளர்  பாைத’  நடாத்திய  ெராட்ஸ்கியவாத  இயக்கத்திலிருந்தும்

வந்தவர்களும் மற்றும் சிலரும் முக்கிய ெபாறுப்பில் இருந்தனர். இவர்கள் தான் அன்று விசுவானந்தேதவனுக்கு எதிரான

சதித் திட்டங்கைள உருவாக்கியவர்கள். இப்ேபாது இவர்கள் பாதுகாப்பாக லண்டனிலும், ெசன்ைனயிலும், ெகாழும்பிலும்

பாrசிலும்  இருந்து  ெகாண்டு  புலிகளுக்காக  ேவைல  ெசய்கின்றனர்.  ஆனால்  விசுவானந்தேதவன்,  அன்ரன்,  ரமணி,

ஞானம் ேபான்ற அர்ப்பணிப்புள்ள ேதாழர்களும் ேவறு பலரும் புலிகளால் ேவட்ைடயாடப்பட்டுவிட்டனர்.

இந்த இடத்தில் இன்ெனாரு விடயத்ைதயும் குறிப்பிட விரும்புகிேறன்.  ேதாழர் விசுவானந்தேதவன் 1986ஆம் ஆண்டு

ேவறு  சில  ேதாழர்களுடனும்,  ெநடுந்தீவுக்கு  பயணம்  ேமற்ெகாண்ட  சில  ெபாதுமக்களுடனும்  ேசர்ந்து  இந்தியா

ெசல்வதற்காக படகு ஒன்றில் பயணம் ெசய்த ேபாது காணாமல் ேபாய் இருந்தார். அவர் பயணம் ேமற்ெகாண்ட படகு

சில இரத்தக் கைறகளுடன், அடுத்த நாள் நயினாதீவு கடற்பைட முகாமில் காணப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. அது பற்றி

விசுவானந்தேதவனுடன் ேபராதைனப்  பல்கைலக்கழகத்தில்  கல்வி  கற்ற சில  பைட  உயர்  அதிகாrகைளத்  ெதாடர்பு

ெகாண்டு சிலர் விசாrத்த ேபாது, கடலில் அப்படியான படகு எதைனயும் தாம் தாக்கவில்ைல என்று கூறப்பட்டதாகவும்

தகவல்.

அத்துடன் அந்தப் படகில் பயணம் ேமற்ெகாண்ட இருபதுக்கும் ேமற்பட்டவர்களில் ஒருவரது சடலாமாவது எங்குேம

கைரெயாதுங்கவும் இல்ைல. சில வட்டாரங்களிலிருந்து ெதrய வந்த தகவல்களின்படி, புலிகேள அந்தப் படகில் ெசன்ற

அைனவைரயும்  ெகாைல  ெசய்து  எங்காவது  ஒரு  தீவில்  புைதத்திருக்கலாம்  என  நம்பப்படுகிறது.  ேதாழர்

விசுவானந்தேதவனும் அவரது ேதாழர்களுேம புலிகளது இலக்கு.  ஆனால் அவர்கைள மட்டும் ெகாைல ெசய்துவிட்டு

அதில் பயணம் ெசய்த ெபாதுமக்கைள விட்டுவிட்டால், உண்ைம ெவளிேய ெதrய வந்துவிடும். அதனால் தான் புலிகள்

அைனவைரயும்  தீர்த்துக்  கட்டியிருக்கிறார்கள்  என்பேத  பலrன்  ஊகம்.  இதில்  உள்ள  உண்ைம  ‘லயன்  எயார்’

விமானத்ைதப் புலிகள் தான் சுட்டு வழீ்த்தினார்கள் என்ற உண்ைமையத் தற்ெபாழுது இராணுவப் பாதுகாப்பில் உள்ள

புலி  உறுப்பினன்  ஒருவன்  ெவளிப்படுத்தியது  ேபால,  யாராவது  ஒரு  புலி  உறுப்பினன்  ெதrவித்தால்  தான்

ெவளிச்சமாகும்.

ஆனால் எனக்கு உள்ள சந்ேதகம் என்னெவன்றால், விசுவானந்தேதவன் என்.எல்.எப்.r இயக்கத்ைத விட்டு ெவளிேயறி

தனியாக  பி.எல்.எப்.r  இயக்கத்ைத  உருவாக்கிய  ேபாது,  அதற்குள்ளும்  சில  புலி  உளவாளிகள்  ஊடுருவி

இருந்திருக்கிறார்கள்.  அவர்கேள  விசுவானந்தேதவன்  இந்தியாவுக்குப்  பயணம்  ெசய்யும்  தகவைலப்  புலிகளுக்குக்

ெகாடுத்து அவைர புலிகளிடம் சிக்க ைவத்திருக்கிறார்கள்.
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விசுவானந்தேதவன்  படகு ஏறுவதற்கு  முன்பாக கடற்கைரயில்  விசுவானந்தேதவனின் இயக்க உறுப்பினர்கள்  சிலர்

நடந்து  ெகாண்ட  முைறயும்,  அவர்களில்  சிலர்  பின்னர்  நான்  புலிகளின்  ைகதியாக  இருந்த  ேபாது,  புலிகளால்

ைகதுெசய்யப்பட்டு நான் இருந்த சிைறக்கு அைழத்து வரப்பட்டதும், அவர்கைளப் புலிகள் நடாத்திய விதமும், என்ைன

விடுதைல ெசய்யும் ேநரத்தில் கபிலம்மான் விசுவானந்தேதவனின் ேதாழர்கள் பற்றிக் குறிப்பிட்ட சில விடயங்களும்

ேசர்ந்து, எனக்கு இந்த சந்ேதகத்ைத ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விடயம் குறித்துப் பின்னர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் விrவாக

எழுதுேவன்.

ஆனால் ஒன்ைறக் குறிப்பிட ேவண்டும். அதாவது மிகுந்த கட்டுப்பாட்டுக்குப் ெபயர்ேபான கம்யூஸ்ட்டுகள் உருவாக்கிய

இயக்கத்துக்குள்ேளேய  புலிகள்  ஊடுருவி  ‘காrயம்’  பார்த்திருக்கிறார்கள்  என்றால்,  மற்ைறய  சாதாரண  ேதசியவாத

இயக்கங்களுக்குள்ேள என்ெனன்ன ‘ெபrய ேவைலகள’ எல்லாம் ெசய்திருப்பார்கள்.

இந்த உண்ைமகள் காந்தி ேபான்ற புலிகளின் முக்கிய நபர்களுக்குத் ெதrயாததல்ல. இருந்தும் ெதrயாதவர்கள் ேபால

நடித்துக்  ெகாண்டு  என்ைனக்  குைடவதன்  ேநாக்கம்,  இந்த  விவகாரங்கள்  எல்லாம்  எனக்குத்  ெதrயுமா  என்பைத

அறிவதும்,  எங்காவது  ஒரு  சிறிய  நூல்  கிைடத்தால்  அைத  ைவத்துக்  ெகாண்டு,  என்ைனயும்  அதில்  முடிச்சுப்

ேபாடுவதும் தான் புலிகளது ேநாக்கம். ‘கிடந்து நுைழபவனுக்கும் கீழால் நுைழபவனும் இருக்கிறான்’ என்ற சிேலைடச்

ெசாற்ெதாடர் ேபால, இத்தைன வருட கால அரசியல் அனுபவம் உள்ள நான், இந்த குள்ளப் புலி (நr)களின் திட்டத்ைத

அறியாமலா இருப்ேபன்?

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்

061112 http://www.thenee.com/html/061112.html

3 of 3 07/11/2012 09:20


