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 புலிகளின்  வைத  முகாம்களில்  ஒன்றைர  ஆண்டுகள்  துன்புற்ற  ேதாழர்  மணியம்  எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (81)

புலிகளினால்  பாதிக்கப்பட்டவர்கைளக்  கண்டறிந்து  துயர்துைடப்பதற்கு  உள்நாட்டு  –  ெவளிநாட்டுப்

ெபாறிமுைறகள் உருவாக்கப்பட ேவண்டும்!  புலிகள் வடக்கு கிழக்ைகத் தமது முழுக் கட்டுப்பாட்டில் 

ைவத்திருந்த  காலத்தில்  அங்கு  வாழ்ந்த  மக்களுக்கு  புலிகளின்  இரும்புச்  சப்பாத்துகளின்  ‘சுைவ’

புrந்திருக்கும்.  அந்த  வாழ்க்ைகயிலிருந்து  தப்பி  ெவளிநாடுகளுக்கு  ஓடிப்ேபானவர்களுக்கு  அந்தப்

பயங்கரமான  வலியின்  ேவதைன   ெதrந்திருக்க  வாய்ப்பில்ைல..  அதனால்தான்  யுத்தத்தில்

சிக்காமலும்,   புலிகளின் அதிகார தர்பாrல் அகப்படாமலும் புலம்ெபயர் நாடுகளில் வாழும்  பலர்,

புலிகளுக்கு  விசுவாசமாகவும்,  ெபாழுதுேபாக்காகத்  தமிழ்  ேதசியம்   ேபசுபவர்களாகவும்

இப்ெபாழுதும்கூட இருக்கிறார்கள்.

 

இந்தச்  சிைற  வாழ்க்ைகயில்  ஒருவர்  மிகவும்  கூடுதலாகப்  பாதிக்கப்படுவது  முதலில் 

மேனாrதியாகத்தான்.  மனிதன் தான் ேதான்றிய காலத்திலிருந்து சக மனிதர்களுடன்  இைணந்த ஒரு

கூட்டு  வாழ்க்ைகையேய  வாழ்ந்து  வந்திருக்கிறான்.  இன்ைறய  உச்சகட்ட  முதலாளித்துவ  வளர்ச்சி

நிைலயால்  கிராமிய  வாழ்க்ைக,  கூட்டுக்  குடும்ப   வாழ்க்ைக  மட்டுமின்றி,  தனிப்பட்ட  குடும்பங்கேள

சிைதவைடந்த  நிைலயிலும்கூட,   தனக்கு  உறவானவர்கள்  இல்லாவிட்டாலும்  தான்  வாழும்  சூழலில்

வாழும்  இதர   மனிதர்களுடன்  ஏேதா  ஒரு  வைகயில்  உறவு  ெகாண்டதாகேவ  அவனது  வாழ்வு

அைமந்துள்ளது.

அதிலும்  குடும்பம்   என்பது  இன  விருத்திக்காக  மட்டுமின்றி,  பரஸ்பர  உறவுகைள,  உதவிகைள, 

நம்பிக்ைககைளக்  கட்டிெயழுப்புவதற்கு  மட்டுமின்றி,  ஒரு  மனிதனின்  உடலியல்   உளவியல்

ேதைவகைளயும்  பூர்த்தி  ெசய்கிறது.  அதனால்தான்  மனித  சமூகத்தின்  மிக   அடிப்பைடயான  அலகு

குடும்ப அைமப்ேப என ஐக்கிய நாடுகள் சைபயின் சாசனத்தில்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

 ஒரு  மனிதைன   அழிப்பதானால்,  எல்லாவற்ைறயும்விட  அவைன  அவனது  குடும்பத்தில்  இருந்து 

பிrத்து ைவத்தாேல ேபாதும். அவன் உருக்குைலந்து ேபாவான். ஆதிகாலத்தில் மன்னர் ஆட்சிகள் நிலவிய

காலத்தில்  சமூக  rதியிலான  குற்றம்  இைழப்பவர்கைள  அவர்களது   குடும்பங்களிலிருந்து

தனிைமப்படுத்தி  அவர்கைளத்  தண்டிப்பதற்காக  மன்னர்கள்   இந்த  சிைற  வாழ்க்ைக  முைறைய

உருவாக்கியதாக  வரலாற்றிலிருந்து  ெதrந்து  ெகாள்ள   முடிகிறது.  அதற்கு  முன்னர்  மக்கள்  கணக்

குழுக்களாக வாழ்ந்த காலத்தில்,   இரண்டு குழுக்களுக்கிைடேய நைடெபறும் யுத்தத்தில் ெவற்றிெபற்ற

குழுவினர்   ேதாற்றவர்கைளக்  ெகான்று  விடுவது  வழைமயாக  இருந்தது.  பின்னர்  அவர்கைளக் 

ெகால்லாது தமது அடிைமகளாக மாற்றித் தமக்கான உடலுைழப்பில் ஈடுபடுத்தினர்.

ஆனால் நாம் வாழும் இந்த  நவனீ காலத்தில் பல நாடுகளில் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் இராணுவ

rதியாக  மட்டுமின்றி,  அரசியல் rதியாகத் தமக்கு எதிராக இருப்பவர்கைளயும் சிைறயில்  அைடத்து

ைவத்துக் ெகாடுைமப்படுத்துவது ஒரு வழிமுைறயாக வந்துவிட்டது. இந்த  விடயத்தில் புலிகள் இரண்டு

வழி முைறகைளயும் ஏககாலத்தில் ைகயாண்டனர். ஒரு  வழி மன்னராட்சி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட

தமக்கு எதிரானவர்கைளச் சிைறகளில்  அைடக்கும் வழிமுைற. உதாரணமாக புலிகளுக்கு எதிராக ஆயுதம்

தாங்கிப் ேபாராடாத  என் ேபான்றவர்கள் மீது ைகயாளப்பட்ட முைற.

இன்ெனாரு முைற,  மன்னராட்சிக் காலத்துக்கு மிகவும் முந்திய முைறயாகும். அதாவது தமக்கு  எதிரான

ேபாட்டி இயக்கத்தவர்கைள முற்றாக அழித்து விடுவது. ெரேலா,  ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப், புெளாட், என்.எல்.எப்.r

பிற்காலத்தில்  ஈ.பி.டி.பி  என்பன   ேபான்ற  மாற்று  இயக்கங்கள்  மீது  இந்த  முைறையேய  புலிகள்

ைகயாண்டனர்.

இந்த இரு முைறகளின்  மூலமும் தமக்கு எதிரான இயக்கங்கைள பூண்ேடாடு ஒழித்துக் கட்டுவதும், 

சமூகத்தில் தமக்கு எதிரான மக்கைள ெமௗனிகளாக்குவதும்தான் புலிகளின் ேநாக்கமாக  இருந்தது. அதன்

மூலம்  தமிழ்  சமூகத்ைத  தமக்கு  ஏற்ற  விதத்தில்   ‘சுத்திகrக்கப்பட்ட’  (பாசியமயப்படுத்தப்பட்ட)  ஒரு

சமூகமாக மாற்றுவதுதான்  புலிகளது திட்டமாக இருந்தது. அந்த நடவடிக்ைகயின் ஒரு சுைவையத்தான்

என்  ேபான்றவர்கள் அனுபவித்ேதாம்.

புலிகள்  வடக்கு   கிழக்ைகத்  தமது  முழுக்  கட்டுப்பாட்டில்  ைவத்திருந்த  காலத்தில்  அங்கு   வாழ்ந்த

மக்களுக்கு புலிகளின் இரும்புச் சப்பாத்துகளின் ‘சுைவ’  புrந்திருக்கும். அந்த வாழ்க்ைகயிலிருந்து தப்பி

ெவளிநாடுகளுக்கு   ஓடிப்ேபானவர்களுக்கு  அந்தப்  பயங்கரமான  வலியின்  ேவதைன  ெதrந்திருக்க 

வாய்ப்பில்ைல..  அதனால்தான்  யுத்தத்தில்  சிக்காமலும்,  புலிகளின்  அதிகார  தர்பாrல்  அகப்படாமலும்

புலம்ெபயர் நாடுகளில் வாழும் பலர், புலிகளுக்கு  விசுவாசமாகவும், ெபாழுதுேபாக்காகத் தமிழ் ேதசியம்

ேபசுபவர்களாகவும்  இப்ெபாழுதும்கூட இருக்கிறார்கள்.

ஆனால் புலிகளினால் முள்  மிதியடிகளிலும், மிதி ெவடிகளிலும் நடக்க ைவக்கப்பட்ட தமிழ் மக்கைளப் 

ெபாறுத்தவைர,  இன்ைறய  அரசாங்கம்  தமிழ்  மக்களுக்களின்  பிரச்சிைனகளுக்கு   இன்னமும்  ஒரு

நிைலயான  தீர்ைவ  வழங்கவில்ைல  என்ற  ேபாதிலும்கூட,  புலிகைள   அழித்ததிற்காக  நன்றிக்  கடன்

பட்டவர்களாகேவ இருப்பர்.  யுத்தத்தில் இந்த   மக்களில் பலர் தமது உயிrனும் ேமலான  உறவுகைள

இழந்துள்ள  ேபாதிலும்,  இந்த   நாசகார  யுத்தத்ைத  இனிேமலும்  ெதாடர  முடியாதவாறு  புலிகள்

புலிகளின் வைத

முகாம்களில் ஒன்றைர

ஆண்டுகள்

துன்புற்ற ேதாழர்

மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர்

புலம்ெபயர் எல்.r.r.ஈ

ெசயற்பாட்டாளர்கள்

தங்கைள மனித உrைமக்

காவலர்கைளப்ேபால்

காட்டிக்ெகாள்கிறார்கள்.

கதம்பமான தமிழ்த்

ேதசியக் கூட்டைமப்பின்

தைலைம:

கலக்கமான இலங்ைகத்

தமிழrன் அரசியல்

எதிர்காலம்

அரசியல் தீர்ைவப்

பின்தள்ளும் பிைழயான

மூேலாபாயம்

முஸ்லிம்களுக்கு எதிரான

ெவறுப்பூட்டும்

பிரச்சாரத்ைத நிறுத்துங்கள்
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அழிக்கப்பட்டு   விட்டதற்காக  மகிழ்ச்சி  அைடயாமல்  இருக்கமாட்டார்கள்.  அந்த  அளவுக்கு  அவர்கள் 

புலிகளின் ெகாடுங்ேகால் ஆட்சிைய அனுபவித்துவிட்டனர்.

என்ைனப் ெபாறுத்த வைரயில் இந்த யுத்தத்தின் காரணமாக எமது குடும்ப உறுப்பினர்கள் 6 ேபர் வைர 

இழந்திருக்கிேறன்.  நான்  உட்பட  நாைலந்து  ேபர்  புலிகளின்  சிைறகளில்   ஓராண்டுக்கும்  ேமலாக

சித்திரவைத  அனுபவித்திருக்கிேறாம்.  இரண்ெடாருவர்  மரண   தண்டைனக்கும்  உள்ளாகியுள்ளனர்.

இதுேபான்ற அனுபவம் தமிழ் மக்களில் பலருக்கும் புலிகளுடன் உண்டு. ஆனால் சிங்களப் ேபrனவாதம்

பற்றி உரக்கக்  கூச்சிலிடுேவாரும், தீவிர தமிழ் ேதசியம் ேபசுேவாரும், மனித உrைம ேபசும்  சிலரும்,

ஜனநாயகம்  பற்றி  ெதாண்ைட  கிழியக்  கத்துேவாரும்  அரசின்  ‘தமிழின  விேராத’  நடவடிக்ைக  பற்றிப்

ேபசுகின்ற அளவுக்கு, புலிகளின் மானிட விேராதச்  ெசயற்பாடுகள் குறித்து வாய் திறக்கிறார்கள் இல்ைல.

இலங்ைக அரசின்  நடவடிக்ைககள் குறித்து இன்று ஐ.நாவில் முைறயிட முடியும், ெநதர்லாந்தின்  ேஹக்

(The  Hague)  நகrல்  அைமந்துள்ள  சர்வேதச  நீதிமன்றங்களில்  வழக்குப்  ேபாட   முடியும்,

அெமrக்காவில்கூட வழக்குப் ேபாட முடியும். ஏன் இலங்ைகயிலுள்ள  சட்டதிட்டங்களின்படி, இலங்ைக

அரசாங்கத்துக்கு  எதிராக  அந்நாட்டிேலேயகூட   வழக்குப்  ேபாட  முடியும்.  ஆனால்  புலிகளின்  ஆட்சி

வடக்கு கிழக்கில் நிலவிய  ேபாது,  புலிகள் நடாத்திய (கங்காரு)  நீதிமன்றங்களில் புலிகளுக்கு எதிராக

ஒரு  வழக்குப் ேபாட முடியுமா? அவ்வாறு ஒருவர் தப்பித்  தவறி வழக்குப் ேபாட்டாலும், அவர் அடுத்த

ஒரு மணித்தியாலத்தின் பின்னர் உயிருடன் இருந்திருக்க  முடியுமா?

இன்றும்கூட, இலங்ைக  அரசாங்கம் இறுதி யுத்த ேநரத்தில் நடாத்தியதாகக் கூறப்படும் மனித உrைம 

மீறல்கள்  குறித்து  ஐ.நாவில்,  பல  சர்வேதச  மனித  உrைம  அைமப்புகளில்,  பல   கருத்தரங்குகளில்

ெதாடர்ச்சியாக  ஆராயப்படுகின்றன.  ஆனால்  புலிகள்  மனித   குலத்துக்கு  எதிராக  யுத்த  ேநரத்தில்

மட்டுமின்றி,  சாதாரண  ேநரங்களில்கூட   நிகழ்த்திய,  நாகrக  உலகம்  ெவட்கித்  தைல  குனியக்கூடிய

ெசயல்கள் குறித்து ஏன் ஆராயப்படுவதில்ைல?

இலங்ைகயிலுள்ள  ேமற்கத்ைதய உலகத்தினருக்குப் பிடிக்காத அரைச வழீ்த்துவதற்காக பல்ேவறு மனித 

உrைம மீறல் விசாரைணகைளயும், பல்ேவறு அரசியல் ேகாஸ்டி ேசர்க்ைகைளயும்  உருவாக்கி வரும்

சக்திகள்,  ஏன்  புலிகளால்  பாதிப்புக்குள்ளான  சாதாரண  அப்பாவி  மக்களின்  குைறகைளக்  ேகட்டு

அவற்றுக்குப் பrகாரம் காணுவதற்கு ஒரு  ெபாறிமுைறைய உருவாக்கவில்ைல?

என்ேபான்ற  புலிகளின்   ைகதிகளாக  இருந்தவர்கள்,  புலிகளிடம்  எமது  முழு  வாழ்க்ைகையயும் 

இழந்திருக்கிேறாம்.  எம்ைம  எமது  குடும்பங்களிலிருந்து  பிrத்து,  சித்திரவைத   முகாம்களில்

மாதக்கணக்கில்  அைடத்து  ைவத்து  சித்திரவைத  ெசய்திருக்கிறார்கள்.  எம்ைம  அங்கவனீர்களாக்கி

இருக்கிறார்கள்.  எம்ைம  உளவியல்  ேநாய்க்கு   ஆளாக்கியிருக்கிறார்கள்.  சமூகத்தின்  முன்  எம்ைம

‘துேராகிகள்’  என முத்திைர  குத்தியிருக்கிறார்கள்.  எமது ெசாத்துக்கைள அபகrத்திருக்கிறார்கள். எமது 

ெதாழிைல  நாசம்  ெசய்திருக்கிறார்கள்.  இறுதியாக  எம்ைம  எமது  மண்ணில்  இருக்க   விடாமல்

ெதன்னிலங்ைகக்ேகா அல்லது புலம்ெபயர் ேதசங்களுக்ேகா  விரட்டியிருக்கிறார்கள்.

இைவெயல்லாவற்ைறயும்  ஏன்  இன்னமும்  ஐ.நா  நிறுவனங்கேளா,  சர்வேதச  நீதிமன்றங்கேளா,  மனித

உrைம அைமப்புகேளா கண்டும் காணாமல் இருக்கின்றன?

இந்த விடயத்தில் புலிகைள அழித்து அப்பாவி மக்கைள புலிகளது ெகாடூரப் பிடியிலிருந்து மீட்டதுடன்

தமது  கடைம முடிந்தது என, இலங்ைக அரசாங்கமும் ஏேனா தாேனா என இருக்கின்றது. அது  தவறு.

தனது  நாட்டின்  பிரைஜகள்  பலர்  சட்டவிேராதமான  முைறயில்  புலிகளால்  ெகாைல   ெசய்யப்பட்டும்,

சித்திரவைத  ெசய்யப்பட்டும்,  ேவறு  பல  இன்னல்களுக்கு   உள்ளாக்கப்பட்டும்  இருக்கிறார்கள்.  அந்த

மக்கைள  புள்ளி  விபர  அடிப்பைடயில்   பதிவு  ெசய்வதற்கும்,  அவர்களுக்குப்  புலிகளால்  ஏற்பட்ட

பாதிப்புகைளக்  கண்டறியவும்,  அவர்களுக்கு ேபாதிய நஸ்ட ஈடுகள்,  நிவாரணங்கள் வழங்குவதற்கும் 

உrய  ஏற்பாடுகைளச்  ெசய்வதற்காக,  இலங்ைக  அரசு  ஆைணக்குழு  ஒன்ைற  அைமத்து   ெசயற்பட

ேவண்டியது மிகவும் அவசியமானதும் அவசரமானதுமான கடைமயாகும்.
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