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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்
அனுபவத்ெதாடர் (74)

74. யாழ்ப்பாணத்தில் புலிகள் உருவாக்கிய சவூதி அேரபியா!

எமது  வைத  முகாமுக்கு  புதிதாக வந்த  அந்த  மீைசக்காரர்  யார்  என்பைத

இரண்ெடாரு நாட்களிலேலேய நாம் அறிந்து ெகாண்ேடாம்.

அவரது  ெபயர்  ேவலாயுதபிள்ைள.  யாழ்ப்பாணம்  இந்துக்  கல்லூr

ைமதானத்தின்  கிழக்குப்  புறமாக  அவரது  வடீு  அைமந்துள்ளது.  அவரது

ெதாழில் தச்சு ேவைல ெசய்வது. அவரது மாமனார் (மைனவியின் தகப்பனார்)

ஒரு  புகழ்ெபற்ற  தச்சுேவைலக்காரரும்  தீவிர  தமிழ்  காங்கிரஸ்  கட்சி

ஆதரவாளாரருமாகும்.  ஆனால்  இந்த  ேவலாயுதபிள்ைள  கம்யூனிஸ்ட்

கட்சிக்காரர்.  கம்யூனிஸ்ட்  கார்த்திேகசன்  மாஸ்டர்  ேபான்றவர்களுடன்

ெநருங்கிய ெதாடர்பு ெகாண்டிருந்தவர்.

புலிகளின் ‘ஆஸ்தானக் கவிஞராக’  இருந்த புதுைவ இரத்தினதுைரக்கும் இந்த ேவலாயுதபிள்ைள உறவினர்.  புதுைவ

இரத்தினதுைர ஆரம்ப காலத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிப் பக்கம் தைல ைவத்துப் படுத்திற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்த,

அவரது  சிறிய  தகப்பனாரான  திருெநல்ேவலிையச்  ேசர்ந்த  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சிக்காரரான  ‘ேதர்க்  கந்தசாமி’  இந்த

ேவலாயுதபிள்ைளக்கு ைமத்துனர் முைறயானவர்.

அத்துடன் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இயக்கத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து, ெசன்ைனயில் அந்த இயக்கத்தின் தைலவர்

பத்மநாபாவுடன் ேசர்த்து புலிகளால் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட ேயாகசங்கr அவர்களின் மைனவியின் தந்ைதயாrன் உடன்

பிறந்த தம்பி இந்த ேவலாயுதபிள்ைள.

புலிகைளப் பற்றி இவர் ெதாடர்ச்சியாகப் பகிரங்க இடங்களில் விமர்சனம் ெசய்ததிற்கான பrசாகேவ ேவலாயுதபிள்ைள

இப்ெபாழுது  இங்ேக கூட்டி  வரப்பட்டிருக்கிறார்.  அவர்  ெபrய ‘ேதசத்துேராக’  குற்றம் எைதயும் ெசய்திருக்கவில்ைல

எனினும்,  தம்ைம விமர்ச்சிப்பவர்கைளப் புலிகள் தமது மன்னிக்க முடியாத எதிrகளாகேவ பார்ப்பதுண்டு.  ஆைகயால்

இந்த ேவலாயுதபிள்ைள என்ற புலிகளின் எதிrக்கு சில மாதங்களாவது நிட்சயம் சிைறத் தண்டைன உண்டு.

அதுவும் அவர்  ஒரு  கம்யூனிஸ்ட்டாக ேவறு  இருப்பதாலும்,  தப்பித்தவறி  ேயாகசங்கrயின் மாமனாrன் தம்பியாகப்

பிறந்துவிட்டதாலும், ேவலாயுதபிள்ைளக்கு ேமலதிக தண்டைனயும் கிைடக்கக்கூடும்.

மறுபுறத்தில்  புலிகைளப்  ெபாறுத்த  வைரயில்  தம்மால்  ைகது  ெசய்யப்படுபவர்கள்  எவ்வளவுதான்  ெபrய

குற்றவாளிகளாக  இருந்தாலும்,  அவர்களிடம்  ஏதாவது  விேசட  திறைமகள்  இருக்குமாக  இருந்தால்,  அைதப்

பயன்படுத்திக் ெகாள்ளவும் புலிகள் தயங்கமாட்டார்கள்.  அவர்களால் இரகசியமாக மரணதண்டைன விதிக்கப்பட்டிருந்த

வின்சன்ற் என்பவர், திறைமயான துவிச்சக்கர வண்டி திருத்துனர் என்பைத அறிந்து ெகாண்டு அவைர நன்கு இறுதிவைர

பயன்படுத்தினர்.  ைகதிகளாக  வந்தவர்களில்  சுவர்களுக்கு  வர்ணம்  பூசக்  கூடியவர்கைளக்  ெகாண்டு  தமது

இருப்பிடங்களுக்கு வர்ணம் பூசுவித்தனர். ேவறு சிலைரக் ெகாண்டு விறகு ெகாத்துவித்தனர்.

எமது புதிய விருந்தினர் ேவலாயுதபிள்ைள சிறந்த தச்சு ேவைலகாரர் என்பைதத் ெதrந்து ெகாண்ட புலிகள் அவைரயும்

பயன்படுத்த எண்ணினர். அவர் ைகது ெசய்யப்பட்டதற்கான காரணம் ஒரு சிறிய விடயம் என்ற ேபாதிலும், ெபrய ஒரு

சதிகாரைர விசாrப்பது ேபால,  அவரது விசாரைணயும் ஒரு பக்கம் ெதாடர்ந்த வண்ணம் இருந்தது.  விசாரைணயின்

ேபாது எல்ேலாருக்கும் வழங்கப்படும்; ‘தான தருமங்களும்’  அவருக்கும் முைறப்படி வழங்கப்பட்டது.

அேதேநரத்தில்  புலிகள்  புதிதாகக் கட்ட  எண்ணிய விசாரைணக் ெகாட்டில்கைள  அைமக்கும் பணிையயும் அவைரக்

ெகாண்டு  ெசய்வித்து  வந்தனர்.  கடுைமயான உடல்  உைழப்பாளியாகிய அந்தத்  ெதாழிலாளியும்,  சிைறச்சாைலக்குள்

முடங்கிக் கிடப்பைதவிட ெவளிேய ெசன்று அந்த ேவைலயில் ஈடுபடுவைத ஓரளவு விரும்பிச் ெசய்து வந்தார்.

வழைமேபால ஒரு நாள் ெகாட்டில் அைமப்பதற்கான ேவைலக்காக அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டவர், சற்று ேநரம் கழித்து

தைலயிலிருந்து இரத்தம் ெசாட்டச் ெசாட்ட திரும்பவும் சிைறக்குள் அைழத்து வரப்பட்டார். உள்ேள இருந்தவர்களுக்கு

இந்த மாதிrயான காட்சிகள் எல்லாம் பழக்கப்பட்டைவ என்ற ேபாதிலும், ேவலாயுதபிள்ைளக்கு திடீெரன என்ன நடந்தது

என்பது வியப்பாக இருந்தது.

ேவலாயுதபிள்ைளக்கு ெசய்ய ேவண்டிய முதலுதவிச் சிகிச்ைசகைளச் (ேவறு என்ன உப்புத் தண்ணரீ் ேபாடுவதுதான்)

ெசய்த பின்னர், என்ன நடந்தது எனச் சிலர் இரகசியமாக அவrடம் விசாrத்ேதாம். நடந்தது இதுதான்.

ேவலாயுதபிள்ைள வழைமேபால ெகாட்டில் அைமக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுக் ெகாண்டிருந்த ேபாது,  அங்கு வந்த புலி

உறுப்பினன் ஒருவன் அங்கிருந்த புதிய மரம் அறுக்கும் வாள் ஒன்ைற எடுத்து,  அங்கிருந்த மரம் ஒன்ைற அறுத்துப்

பார்த்திருக்கிறான். மரம் அறுக்கும் நுட்பம் அவனுக்குத் ெதrயாதபடியால், அந்தப் புத்தம் புதிய வாள் வைளந்து விட்டது.

இைதக்கண்டு பதறிய ேவலாயுதபிள்ைள ‘ஐேயா வாள் ெநளிந்து விட்டேத? ெபாறுப்பாளர் என்ைனப் ேபசப் ேபாறாேர?’

என்று கூறியிருக்கிறார்.

அதற்கு  அந்த  புலி  இைளஞன்  சர்வ  சாதாரணமாக  ‘அது  சவூதியில்  எடுத்த  வாள்  தான்’  என்று  கூறியிருக்கிறான்.

ேவலாயுதபிள்ைளக்கு அவன் கூறியது விளங்காதபடியால், அவனது கூற்றுக்கு அர்த்தம் ேகட்டிருக்கிறார்.

அவன் சவூதி என்று குறிப்பிட்டது,  சவூதி அேரபியா என்ற நாட்ைடயாகும்.  ஆனால் அவன் வைளத்த வாள் சவூதி

அேரபியாவிலிருந்து  ெகாண்டு  வரப்பட்டதல்ல.  இங்கு  அவன்  சவூதி  என்று  அவன்  குறிப்பிட்டது,  யாழ்ப்பாணத்தில்

முஸ்lம் மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிையயாகும். புலிகள் 1990ஆம் ஆண்டு ஒக்ேராபர் மாதம் 30ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணத்திலும்,

வடக்கின் ஏைனய பகுதிகளிலும் ஆண்டாண்டு காலமாக வாழ்ந்த முஸ்lம் மக்கைள உடுத்த துணியுடன் விரட்டியடித்து

இனச் சுத்திகrப்புச் ெசய்த பின்னர், அவர்களது உடைமகள் அத்தைனையயும் ஒன்றுவிடாமல் அபகrத்துத் தமதாக்கிக்

ெகாண்டனர்.

யாழ்ப்பாண  நகrன்  வர்த்தக  நிைலயங்களில்  கணிசமான  ஒரு  பகுதி  முஸ்lம்  வர்த்தகர்களுக்குச்  ெசாந்தமாக

இருந்ததால்,  அவர்களது  நிறுவனங்களில்  இருந்த  ெபருந்ெதாைகயான  நானாவிதப்  ெபாருட்கள்  புலிகள்  வசமாகின.

அப்படி ஒரு முஸ்lம் வர்த்தகrடமிருந்த எடுத்த அந்த வாைளத்தான், இந்த புலி இைளஞன் ‘சவூதியிலிருந்து எடுத்தது’

(இலவசமாக)  எனக்  கூறியிருக்கிறான்.  அதாவது  முஸ்lம்கள்  என்றால்,  அவர்கள்  சவூதி  அேரபியாவிலிருந்து
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வந்தவர்கள் என்பதுதான், புலிகளின் அகராதியிலுள்ள அர்த்தம்.

இைதக் ேகட்ட ேவலாயுதபிள்ைளக்கு ஆத்திரம் வந்திருக்கிறது. புலிகள் முஸ்lம் மக்கைள வடக்கிலிருந்து பலவந்தமாக

ெவளிேயற்றியதுமல்லாமல்,  அவர்களது  ெபாருட்கைளச்  சூைறயாடி  இப்படிப்  பழாக்குகிறார்கேள  என

ேவதைனப்பட்டிருக்கிறார்.  அதுவும்  ஒரு  நல்ல  ெதாழிலாளிையப்  ெபாறுத்தவைர,  தான்  ெதாழில்  ெசய்வதற்குப்

பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கைளத் ெதய்வமாக மதிப்பவன்.  அதற்காகேவ விஜயதசமி ெகாண்டாடப்படும் நாட்களில் ஆயுத

பூைஜக்ெகன தனியாகேவ ஒரு நாைள தமிழர்கள் ஒதுக்கி ைவத்திருக்கிறார்கள். இப்படியான ஒரு சூழ்நிைலயில் மனம்

வருந்திய  ேவலாயுதபிள்ைள,  தனது  உணர்ச்சிகைள  அடக்கிக்  ெகாண்டு,  அந்த  இைளஞனுக்குப்  புத்திமதி  கூறும்

ேதாரைணயில் சில விடயங்கைளக் கூறியிருக்கிறார்.

அதாவது எவrடமிருந்தும் இலவசமாக ஒரு ெபாருைள எடுக்கக்கூடாது, அப்படி எடுத்தாலும், அைதப் ெபாறுப்பில்லாமல்

பயன்படுத்தி ேசதப்படுத்தக்கூடாது என,  அந்த இைளஞனுக்கு ேவலாயுதபிள்ைள விளக்கிக் கூறியிருக்கிறார்.  அதற்கு

தான் அறிந்த சில உதாரணங்கைளயும் ேவலாயுதபிள்ைள கூறியிருக்கிறார்.

அத்துடன் ேவலாயுதபிள்ைள அந்த இைளஞனிடம்,  ‘நீங்கள் உங்கைள ஒரு விடுதைல இயக்கம் என்று கூறுகிறரீ்கள்.

அப்படியான நீங்கள் ெபாதுமக்களிடம் இருந்து எைதயும் இலவசமாக எடுக்கக்கூடாது.  சீனாவில் புரட்சி நடந்த ேபாது,

மாஓ சீன மக்கள் இராணுவத்துக்கு விடுத்த 8 கட்டைளகளில் ஒன்று, ெபாதமக்களிடமிருந்து ஒரு துண்டு நூைலேயா

ஊசிையேயா  இலவசமாக  எடுக்க்கூடாது  என்பதாகும்.  அேதேபால,  வியட்நாம்  புரட்சியின்  ேபாது,  விடுதைலப்

ேபாராளிகள்  ஒரு  கரும்புத்  ேதாட்டத்துக்குள்ளால்  ெசல்லும்ேபாது,  சில  கரும்புகள்  முறிந்ததிற்காக,  அந்தத்  ேதாட்ட

உrைமயாளrடம் மன்னிப்புக் ேகட்டதுடன், அதற்கு நஸ்ட ஈடும் வழங்கினார்கள்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.

ேவலாயுதபிள்ைள கூறியைதக் ேகட்டு ஆத்திரமைடந்த அந்த புலி இைளஞன்,  அங்கிருந்த சுத்தியல் ஒன்ைற எடுத்து

ேவலாயுதபிள்ைளயின்  மண்ைடயில்  ஒரு  ேபாடு  ேபாட்டிருக்கிறான்.  அதனால்  அவரது  மண்ைட  பிளந்து  இரத்தம்

ஆறாகப் ெபருகியிருக்கிறது. அைதத் ெதாடர்ந்து அங்கு வந்த சிேரஸ்ட புலி உறுப்பினன் ஒருவன் நடந்த விடயத்ைதக்

ேகட்டுவிட்டு, தாக்கியவைனக் கண்டிப்பதற்குப் பதிலாக, தாக்குதலுக்குள்ளான ேவலாயுதபிள்ைளையக் கண்டித்துவிட்டு,

அவைரச் சிைறக்குள் அனுப்பி ைவத்திருக்கிறான்.

இதுதான் அன்று நடந்த சம்பவம்.  ஆனால் இரண்டு நாள் கழித்து ேவலாயுதபிள்ைள மீண்டும் புலிகளுக்கு ெகாட்டில்

ேபாடும் ேவைலக்காக அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டார்.

இந்த இடத்தில் இன்னுெமாரு சம்பவத்ைதயும் குறிப்பிடுவது ெபாருத்தம் எனக் கருதுகின்ேறன்.

ெபாதுவாக மனிதர்கள் திருடர்களிடமிருந்து தமது ெபறுமதியான ெபாருட்கைளப் பாதுகாப்பதற்காக, அவற்ைற நுட்பமான

முைறகளில் இரகசியமாக மைறத்து ைவப்பது வழைம.  இன்ைறய நாட்களில்  என்றால்,  வங்கியிலுள்ள பாதுகாப்புப்

ெபட்டகங்களில் வசதியானவர்கள் தமது நைககள்,  காணி உறுதிகள்,  முக்கியமான பத்திரங்கள் என்பவற்ைறப் ேபாட்டு

ைவப்பார்கள்.  ஆனால்  முன்ைனய  காலங்களில்  வடீ்டிலுள்ள  எங்காவது  ஒரு  இடத்தில்  மைறத்து  ைவப்பதுதான்

வழைம. கூடுதலாக சைமயல் கட்டிலுள்ள மாவு, சீனி என்பன ைவக்கும் பாத்திரங்களில் மைறத்து ைவப்பது ஒரு ெபாது

நைடமுைற.

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து  முஸ்lம்  மக்கள்  புலிகளால்  விரட்டியடிக்கப்பட்ட  பின்னர்,  ஒருமுைற  யாழ்.ேபாதனா

ைவத்தியசாைலயில் தமது குடும்ப அங்கத்தவர் ஒருவைர தங்க ைவத்து சிகிச்ைச அளித்து வந்த ஒரு குடும்பத்தினர்,

தமது அவசர ேதைவ கருதி,  ைவத்தியசாைலக்கு முன்னால் உள்ள மருந்தகம் ஒன்றில் சுடுநீர்ப் ேபாத்தல் ஒன்ைற

வாங்கியிருக்கின்றனர்.  அைத  ைவத்தியசாைலக்குக்  ெகாண்டு  வந்து  கழுவுவதற்காக  முன்  மூடிையயும்,  பின்பக்கப்

பகுதிையயும் கழற்றியேபாது, பின்பக்கத்திலிருந்து ஒரு தங்கச் சங்கிலியும், ஒருேசாடி காப்பும் விழுந்திருக்கின்றது. அந்த

சுடுநீர்ப் ேபாத்தைல வாங்கியவருக்கு, அைதப் பார்த்ததும் அதிசயத்துக்கு ேமல் அதிசயம்.

பின்னர்தான் ெதrந்தது, அந்தச் சுடுநீர்ப் ேபாத்தல் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து புலிகளால் விரட்டப்பட்ட முஸ்lம் மக்களில்

ஒருவருக்குச் ெசாந்தமானது என்பதும், அவர்களிடமிருந்து ெகாள்ைளயடிக்கப்பட்ட அது, எப்படிேயா இந்த மருந்தகத்துக்கு

அதன் உrைமயாளர் அறிந்ேதா அறியாமேலா விற்பைனக்கு வந்துள்ளது என்பதும்.

இப்படி  எத்தைன  எத்தைனேயா?  இதில்  ேவதைனயான  விடயம்  என்னெவனில்,  வடக்கிலிருந்து  முஸ்lம்  மக்கள்

புலிகளால்  ெவளிேயற்றப்பட்டு  22  வருடங்கள்  உருண்ேடாடி  விட்டன.  முஸ்lம்கைள  ெவளிேயற்றிய  புலிகள்

அழிக்கப்பட்டு  மூன்றைர  ஆண்டுகள்  கடந்து  விட்டன.  முள்ளிவாய்க்காலில்  ெகால்லப்பட்ட  புலித்தைலைம

‘முஸ்lம்கைள  ெவளிேயற்றியது’  தவறுதான்  என  கூறியது  ேபாலேவ,  இன்னமும்  புலம்ெபயர்  நாடுகளில்  வாழும்

புலிகளின் எச்ச ெசாச்சங்களும் ஒப்புக்காக கூறி வருகிறார்கள்.  ஆனால் சந்தர்ப்பம் வரும்ேபாது (அண்ைமயில் நடந்து

முடிந்த கிழக்கு மகாணத் ேதர்தல் இதற்கு ஓர் உதாரணம்) இந்த புலிகளின் எச்ச ெசாச்சங்கள் முஸ்lம்கள் ெதாடர்பாக

இனவாதம்  கக்குவார்கள்.  ேமலும்  முஸ்lம்கைள  வடக்கில்  அவர்களது  ெசாந்த  இடங்களில்  மீளக்  குடிேயற்றுவது

குறித்து, அரசியல்வாதிகள் இன்னமும் மாநாடு கூட்டிப் ேபசிக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.

அதுமட்டுமல்ல,  2009இல் இறுதிக்கட்டப் ேபாrன்ேபாது இடம் ெபயர்ந்த மக்களில் 99 வதீத்தினைர அரசாங்கம் மீளக்

குடியமர்த்திவிட்ட ேபாதிலும், மீதி 1 வதீத்துக்காக கூப்பாடு ேபாடும் ‘தமிழீழ’ அரசியல்வாதிகளும், ஐக்கிய நாடுகள் சைப

வைர  மகஜர்  ெகாண்டு  ெசல்லும்  தமிழக  அரசியல்வாதிகளும்,  சர்வேதச  மனித  உrைம  அைமப்புகளும்,  22

வருடங்களாக அல்லல்படும் இந்த  முஸ்lம் மக்களுக்காக ஒரு  சுட்டு  விரைலத்  தன்னும் அைசக்காமல்  ெமௗனம்

காத்து வருகின்றன.

ெதாடரும்.....

முன்ைனய பதிவுகள்
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