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புலிகளின் வைத முகாமில் எனது அனுபவம் - ெதாடர் – 79

புலிகள் எமது அடிப்பைடகளில் ைகைவக்க ஆரம்பித்து விட்டனர்!

அடுத்த சில நாட்களில் எமது ேதாழர்களில் ேமலும் சிலர் புலிகளால் எமது சிைறச்சாைலக்குக் ெகாண்டு வரப்பட்டனர்.

அவர்களில் ஒருவர் கதிர்காமநாதன் என்னும் ேதாழர்.  வடமராட்சி கரெவட்டிப் பகுதிையச் ேசர்ந்த அந்தத் ேதாழrன் 

தகப்பரானான  காலஞ்ெசன்ற  வல்லிபுரம்  ஓவசியரும்  எமது  கம்யூனிஸ்ட்  கட்சியின்  தீவிரமான  ஒரு  ஆதரவாளர்.

தகப்பனாrன் வழியில் மகனும் எமது கட்சியில் இைணந்து ெகாண்டவர்.

முழுேநரக் கட்சி ஊழியராகத் தன்ைன இைணத்துக் ெகாண்ட ேதாழர் கதிர்காமநாதன்,  சிறிது காலம் அக்கிராயன் -

ேகாணாவில்  பகுதியில்  அைமந்திருந்த  எமது முகாமில்  அரசியல்  பயிற்சி எடுத்த  பின்னர்,  பரந்தன் முல்ைலத்தீவு

வதீியில்  அைமந்திருக்கும்  தருமபுரம்  மற்றும்  சுதந்திரபுரம்  குடிேயற்றக்  கிராமங்களில்  கட்சி  ேவைலகளுக்குப்

ெபாறுப்பாக இருந்தார். கடுைமயான உடல் உைழப்பாளியாகிய அவர், துணிச்சலுடனும் ெசயற்படக் கூடியவர்.

இந்த இடத்தில் பின்னணித் தகவல்களாகச் சில விடயங்கைளக் கூறிவிட்டுத் ெதாடரலாம் என எண்ணுகிேறன்.  1966

ஜனவrயில் நான் பாடசாைல படிப்ைபத் துறந்துவிட்டு  முழுேநரக் கட்சி ஊழியராக ேவைலகள் ெசய்யப் புறப்பட்ட

ெபாழுது,  எமது சுன்னாகம் ஸ்கந்தவேராதயாக் கல்லூr மாணவத் ேதாழர்களில்  ேமலும் இருவர்  என்ைனப்ேபாலப்

படிப்ைபத்  துறந்துவிட்டு  கட்சி முழுேநர  ஊழியர்களானார்கள்.  அவர்களில்  ஒருவர்  பிற்காலத்தில்  புலிகளின்  கைல

பண்பாட்டுக் கழகத்தில் கிளிெநாச்சியில் பணி புrந்த நா.ேயாேகந்திரநாதன்.  இன்ெனாருவர்,  பின்னர் எமது கட்சிைய

விட்டு  நீங்கி  முதலில்  புெளாட்  இயக்கத்துடனும்,  பின்னர்  புலிகளுடனும்,  இறுதியாக  ஈ.என்.டி.எல்.எப்புடனும்

(இப்ேபாைதய நிைல என்னெவன்னு ெதrயாது) ேவைல ெசய்த அ.ெகௗrகாந்தன்.

நான் 1966இன் ஆரம்பத்தில் கிளிெநாச்சிக்குச் ெசன்று, எமது கட்சியின் தைலைமயிலான அகில இலங்ைக விவசாயிகள்

சம்ேமளனத்தின் கிைளெயான்ைற முதன்முைறயாக உருத்திரபுரத்தில் அைமத்து ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்த ேதாழர்

வ.ீதியாகராசா அவர்களுடன் இைணந்து ெசயற்படத் ெதாடங்கிேனன்.

ெகௗr காந்தன் எம்முடன் ஸ்கந்தவேராதயாக் கல்லூrயில் கல்வி கற்ற வவுனியா பூவரசங்குளம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த

வி.பரம்ேசாதி (ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் இயக்கத்தின் வன்னி மாவட்ட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த இராஜ

குகேனஸ்வரனின்  தாய்  மாமன்)  என்ற  ேதாழrன்  ெதாடர்ைபப்  பயன்படுத்தி  வவுனியாவில்  கட்சி  அைமப்பு

ேவைலகைள ஆரம்பித்துச் ெசய்ய அங்கு ெசன்றார்.

நா.ேயாேகந்திரநாதன் சுன்னாகத்தில் கட்சிக் காrயாலயம் ஒன்ைறத் திறந்து அங்கு கட்சியின் முழுேநர ஊழியராகச்

ெசயற்பட்டு வந்தார். அவர் அங்கு முழுேநர ஊழியராக இருந்த காலத்தில்தான், கட்சி தீண்டாைமக்கு எதிரான தனது

சrத்திரப் பிரசித்தி வாய்ந்த 1966 ஒக்ேராபர் 21ஆம் திகதி ஊர்வலத்ைத ெபாலிஸ் தைடைய மீறி சுன்னாகத்தில் இருந்து

ெதாடங்கி  நடாத்தியது.  அந்த  ஊர்வலத்  தயாrப்புகளில்  ஈடுபட்டுவிட்டு  சுன்னாகம்  கட்சிக்  காrயாலயத்தில்  நாம்

மூவரும்  இரவு  தங்கியிருந்த  ேநரத்தில்தான்  நானும்,  ேயாேகந்திரநாதனும்  சுன்னாகம்  ெபாலிசாரால்  ைகது

ெசய்யப்பட்டு, ஒரு இரவு முழுவதும் சுன்னாகம் ெபாலிஸ் நிைலயத்தில் ைவத்துத் தாக்குதலுக்கு உள்ளாேனாம்.

ேயாேகந்திரநாதன் பின்னர் 1967ஆம் ஆண்டில் கிளிெநாச்சியில் விவசாயிகள் சங்க ேவைலகைள முன்ெனடுப்பதற்காக

என்னுடன்  கிளிெநாச்சிக்கு  வந்து  ேசர்ந்து  ெகாண்டார்.  நானும்  ேயாேகந்திரநாதனும்  கிளிெநாச்சியின்

பட்டிெதாட்டிெயங்கும் ஒரு பைழய ைசக்கிளில் (இந்த ைசக்கிைள அப்ெபாழுது எமக்கு அன்பளிப்பாகத் தந்து உதவியவர்

அrயாைலையச்  ேசர்ந்த  ேவைலயற்ற  பட்டதாrத்  ேதாழரும்,  பிற்காலத்தில்  லண்டனில்  வாழும்  எழுத்தாளர்

இராேஜஸ்வr பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கைளத் திருமணம் ெசய்தவருமான பாலசுப்பிரமணியம் ஆகும்) ஓடித் திrந்து,

அப்ெபாழுது கட்சியின் வாரப் பத்திrைகயாக ெகாழும்பிலிருந்து ெவளிவந்து ெகாண்டிருந்த ‘ெதாழிலாளி’ பத்திrைகைய

விற்பைன ெசய்ததுடன்,  விவசாயிகளின் ெதாடர்புகைள ஏற்படுத்தி அேநகமாக எல்லாக் குடிேயற்றக் கிராமங்களிலும்

எமது அகில இலங்ைக விவசாயிகள் சம்ேமளனக் கிைளகைள நிறுவிேனாம்.

அந்த  விவசாயிகள்  சங்கக் கிைளகள்  ஊடாக கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின்  பல்லாயிரக்கணக்கான  ஏைழக் குடிேயற்ற

விவசாயிகளுடன் எமக்கு ேநரடித் ெதாடர்பு ஏற்பட்டது.  விவசாயிகள் எம்ைமத் தமது ெசாந்தப் பிள்ைளகள் ேபாலக்

கருதி  நடாத்தினார்கள்.  கிளிெநாச்சி  நகrல்  எமக்குக்  கட்சிக்  காrயாலயம்  ஒன்று  இருந்தேபாதிலும்,  எமது

ெபரும்பாலான  ேநரங்கள்  விவசாயிகளின்  இல்லங்களிேலேய  கழிந்தது.  நாம்  உண்டதும்  உறங்கியதும்  அவர்களது

இல்லங்களிேலேய.

நாம்  அங்கு  ெபாதுவாக  கிளிெநாச்சிப்  பகுதி  விவசாயிகள்  எதிர்ேநாக்கிய  நீர்ப்  பிரச்சிைனக்காகவும்,  நிலமற்ற  கூலி

விவசாயிகளின்  நிலப்  பிரச்சிைனக்காகவும்,  அவர்களின்  ேபாக்குவரத்துப்  ேபான்ற  இன்ேனாரன்ன

பிரச்சிைனகளுக்காகவும்  அயராது  ேபாராடிேனாம்.  ஊர்வலங்கள்,  ஆர்ப்பாட்டங்கள்,  ெபாதுக்  கூட்டங்கள்,  அரச

காrயாலயங்கைள  முற்றுைகயிடல்,  மகஜர்கள்  ைகயளிப்பு,  ேபச்சுவார்த்ைதகள்  என  எமது  ேபாராட்டங்கள்  பல

வடிவங்களில் அைமந்திருந்தன. அதன் காரணமாக எமது விவசாயிகள் சங்கத்துக்கும், கட்சிக்கும் கிளிெநாச்சிப் பிரேதச

மக்கள் மத்தியில் ெபரும் ெசல்வாக்கு ஏற்பட்டது.

அதன்  காரணமாக,  நாம்  1969இல்  கிளிெநாச்சி  ஈஸ்வரன்  திேயட்டrல்  நடாத்திய  பிரமாண்டமான  விவசாயிகள்

மாநாட்டுக்கும்,  அதைனத் ெதாடர்ந்து நைடெபற்ற ஆர்ப்பாட்ட  ஊர்வலத்துக்கும்,  முடிவாக கிளிெநாச்சி ெராட்றிக்ேகா

(பிற்காலத்தில்  கிளிெநாச்சி  முற்றெவளி)  ைமதானத்தில்  நைடெபற்ற  ெபாதுக்கூட்டம்,  கைல  நிகழ்ச்சிகள்

என்பனவற்றுக்கும்  கிளிெநாச்சியின்  வரலாறு  காணாத  மக்கள்  கூட்டம்  திரண்டு  வந்திருந்தது.  அந்தத்  தாக்கத்தின்

காரணமாக 1970இல் நைடெபற்ற பாராளுமன்றப் ெபாதுத்ேதர்தல் நைடெபறுவதற்கு முன்னரான காலத்தில் ெவளிவந்த

ெகாழும்பு  பத்திrைக  ஒன்று,  எமது  கட்சியின்  அப்ேபாைதய  ெபாதுச்  ெசயலாளராக  இருந்த  நா.சண்முகதாசன்

கிளிெநாச்சித் ெதாகுதியில் ேதர்தலில் ேபாட்டியிடக்கூடும் என ஆரூடம் ெவளியிட்டது.

அதுமாத்திரமின்றி,  அத்ேதர்தலில் கிளிெநாச்சித் ெதாகுதியில் ேபாட்டியிட்ட சில அரசியல் கட்சிகளின் ேவட்பாளர்கள்,

அத்ேதர்தலில் தமக்கு ஆதரவு தரும்படி ேகாr சண்முகதாசனுக்கு கடிதங்களும் எழுதினார்கள். ஆனால் அத்ேதர்தைலக்

பகிஸ்கrப்பது  என்ற  நிைலப்பாட்ைடக்  கட்சி  ேமற்ெகாண்டிருந்தது.  அதன்  விைளவாக  அத்ேதர்தலில்  கட்சியின்

ேவண்டுேகாைள ஏற்று, கிளிெநாச்சித் ெதாகுதியில்தான் ஆகக் கூடுதலான மக்கள் ேதர்தைலப் பகிஸ்கrத்தார்கள்.

இந்தத்  ேதர்தலில்தான்  இன்ைறய  தமிழர்  விடுதைலக் கூட்டணித்  தைலவர்  வ.ீஆனந்தசங்கr முதல்  தடைவயாக

ெவற்றியடீ்டினார்.  ேதர்தல் முடிவு  வந்த அன்று எமது பகிஸ்கrப்பால்தான் தமக்கு விழ ேவண்டிய பல வாக்குகள்

விழாமல் ேபாய்,  ஆனந்தசங்கrயால் ெவற்றி ெபற முடிந்தது (ஆனந்தசங்கr சுமார் 600 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்

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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தமிழரசுக்கட்சி ேவட்பாளர்  மு.ஆலாலசுந்தரத்ைதத்  ேதாற்கடித்தார்.  ேதர்தைலப் பகிஸ்கrத்த  வாக்காளர்கள்  ெதாைக

சுமார் 3500 ேபர்) எனக் கற்றஞ்சாட்டிய தமிழரசுக்கட்சி ஆதரவாளர்கள் சிலர், எமது கட்சிக் காrயாலயத்தின் முன்னால்

எமக்கு எதிராக ஒரு ஆர்;பாட்டத்ைத நடாத்திவிட்டுச் ெசன்றார்கள்.

கிளிெநாச்சி விவசாயிகள் மத்தியிலான எமது ெவகுஜன ேவைலகளில் இது ஒரு காலகட்டம். ஆனால் எமது கட்சியின்

பிரதான ேநாக்கம், ெதாழிலாளி வர்க்கத்தின் தைலைமயில் இலங்ைகயின் ஆட்சி அதிகாரத்ைதக் ைகப்பற்றி, அங்கு ஒரு

ேசாசலிச  சமூகத்ைத  நிறுவுவது  என்ற  உயர்ந்த  இலட்சியத்ைதக்  ெகாண்டிருந்தது.  அத்துடன்  அதிகாரத்ைதக்

ைகப்பற்றுவது  என்பது  பாராளுமன்றத்  ேதர்தல்களின்  ஊடாகேவா  அல்லது  ேவறு  சமாதான  வழிகளிேலா

சாத்தியப்படாத ஒன்று எனவும் கட்சி கருதியிருந்தது.

இந்த  நிைலைமயில்  கட்சியின்  ெபாதுச்  ெசயலாளர்  சண்முகதாசைனேய  தனதும்  ெபாதுச்  ெசயலாளராகவும்

ெகாண்டிருந்த,  எமது  கட்சி  தைலைமயிலான  இலங்ைகயின்  மிகப்  ெபrய  ெதாழிற்சங்க  ைமயமான  இலங்ைகத்

ெதாழிற்  சங்ச  சம்ேமளனத்தின்  ேவைலகளால்  மட்டும்,  கட்சி  தனது  அதிகாரத்ைதக்  ைகப்பற்றும்  இலட்சியத்ைத

அைடய முடியுமா என்ற விமர்சனம் கட்சிக்குள் தீவிரமான விவாதப் ெபாருளாகி இருந்தது. ெதாழிற்சங்கவாத சீர்திருத்த

ேவைலகைளக் ைகவிட்டுவிட்டு,  கட்சி  புரட்சிகரமான ேவைலகளிலும்,  தயாrப்புகளிலும் ஈடுபட  ேவண்டும் எனப்

ெபரும்பாலான கட்சி அங்கத்தவர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.

இந்தக்  கருத்ேதாட்டத்தின்  தாக்கம்,  எமது  கிளிெநாச்சிப்  பிரேதசத்திலும்  எதிெராலித்தது.  சாதாரண  சீர்திருத்தப்

பாணியிலான  விவசாயிகள்  சங்க  ேவைலகளால்  பிரேயாசனம்  இல்ைல,  எனேவ  நாம்  புரட்சிகரப்  பாணியிலான

ேவைலையக்  ைகக்ெகாள்ள  ேவண்டும்  என்ற  சிந்தைன  ேதாழர்கள்  மத்தியில்  உருவானது.  அதற்கு  உரமூட்டும்

வைகயில்  இந்தியாவின்  ேமற்கு  வங்க  மாநிலத்தில்  சிலிகுr  மாவட்டத்தின்  நச்சல்பாrக்  கிராமத்தில்  1966இல்

ேதாழர்கள்  சாருமஜூம்தார்,  கனுசன்யால்,  சுரன்ேபாஸ்  ஆகிேயார்  தைலைமயில்  ெவடித்ெதழுந்த  விவசாயிகளின்

கிளர்ச்சி அைமந்தது. (இந்தக் கிளர்ச்சிைய அந்த ேநரத்தில் சீனா, ‘இந்திய வானத்தில் வசந்தத்தின் இடி முழக்கம்’ என

வர்ணித்தது)

எமது  கிளிெநாச்சித்  ேதாழர்களில்  சிலர்,  ஆயுதங்கைளச்  ேசகrக்க  ேவண்டும்  எனவும்,  ெபாலிஸ்  நிைலயங்கைளத்

தாக்கி கிளிெநாச்சிப் பிரேதசத்ைத எமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்து, அங்கு சீனாவில் ெயனானில் உருவாக்கியது

ேபான்ற ெசந்தளப் பிரேதசத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் எனவும் ேபசத் ெதாடங்கினர். இந்தச் சூழ்நிைலயில்தான், எமது

அக்கிராயன் - ேகாணாவில் அரசியல் பயிற்சி முகாம் அைமக்கப்பட்டது.

இந்த  முகாமில்  வழங்கப்பட்ட  அரசியல்  பயிற்சியின்  சாராம்சம்,  ஒரு  பக்கத்தில்  கட்சியில்  சண்முகதாசன்

தைலைமயில்  நிலவிய  சீர்திருத்தவாதத்ைத  விமர்ச்சித்து  நிராகrப்பதாகவும்,  மறுபக்கத்தில்  புத்தகவாத  rதியில்

சீனப்புரட்சி மாதிrகைளேயா  அல்லது  இந்திய நக்சல்பாr எழுச்சியின்  தாக்கத்ைதேயா  பின்பற்றுவதாக இல்லாமல்,

எமது கள நிைலைமகைள ஸ்தூலமாக ஆராய்வதன் மூலம், எமது அரசியல் ேவைலகைள முன்ெனடுப்பதாக இருக்கு

ேவண்டும் என்பைத,  எமது ஊழியர்களுக்குப் பயிற்றுவிப்பதாகவும் இருந்தது.  இது ஒரு மிகச் சrயான நிைலப்பாடு

என்பைத, எமது சுமார் 40 வருட அனுபவங்களும், புலிகள் உட்படப் பல்ேவறு தமிழ் ஆயுதப் ேபாராட்ட இயக்கங்களின்

ேதால்விகளும் நிரூபித்துள்ளன என நிைனக்கிேறன்.

இந்த எமது இரண்டாவது காலகட்ட ேவைல முைறகளின் ேபாது, யாழ்.குடாநாட்டிலிருந்தும், கிளிெநாச்சிக் குடிேயற்றக்

கிராமங்களிலிருந்தும் ஏராளமான இைளஞர்கள் ேசர்க்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு அரசியல் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு, அவர்கள்

முழுேநரக் கட்சி ஊழியர்கள் உருவாக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் மிகுந்த அரசியல் ெதளிவுடனும், ெசாந்தக்காலில் நின்று

மக்கள் மத்தியில் அரசியல் ேவைலகைள முன்ெனடுக்கும் ைதrயத்துடனும், மக்கள் ஊழியர்களாக வளர்ந்தனர். அந்த

மகத்தான மக்கள் ெதாண்டர்கள் கடந்த சில நாட்களாக ஒவ்ெவாருவராக புலிகளால் சிைற பிடிக்கப்பட்டு வருவைதப்;

பார்த்த ெபாழுது, புலிகள் எமது எதிர்கால நம்பிக்ைக நட்சத்திரங்கள் மீது ைகைவக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கேளா என்ற

சந்ேதகம் எனக்கு ஏற்பட்டது.

இேதா இப்ெபாழுது அவர்களில் அடுத்ததாக ேதாழர் கதிர்காமநாதன் இழுத்து வரப்பட்டிருக்கிறார்.

ெதாடரும்

 

முன்ைனய பதிவுகள்
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