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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (82)

82.மக்கள் மீதான அழிவுகளின் மீேத பாசிச இயந்திரம் கட்டைமக்கப்படுகிறது!

புலிகளினால் நடாத்தப்பட்ட சித்திரவைத முகாம்களில் மிகப்ெபrயது துணுக்காயில் புலிகள் ைவத்திருந்த

முகாமாகும்.  இந்த  முகாம்  இந்திய  அைமதிப்பைட  1990இல்  இலங்ைகையவிட்டு  ஜனாதிபதி

ஆர்.பிேரமதாசவின் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசால் ெவளிேயற்றப்பட்ட காலத்தில் அைமக்கப்பட்டதாகும்.

1977இல்  பிரதமராகப்  பதவிேயற்றுப்  பின்னர்  ஜனாதிபதியான  ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தனவின்  ஐ.ேத.க

அரசாங்கம் ெசய்து ெகாண்ட இந்திய - இலங்ைக உடன்படிக்ைகயின் மூலம் இலங்ைகக்குள் ெகாண்டு

வரப்பட்ட  இந்திய  அைமதிப்பைடைய,  அேத  அரசில்  அப்ேபாது  பிரதமராக  இருந்து  ெகாண்டு  அந்த

ஒப்பந்தத்ைத  எதிர்த்த  பிேரமதாச,  தான்  1990இல்  ஜனாதிபதியானதும்  ஒருதைலப்பட்சமாக

ெவளிேயற்றினார்.

இந்திய  அைமதிப்பைடைய  ெவளிேயற்றுவதற்காக  பிேரமதாச  புலிகளுடன்  கூட்டுச்  ேசர்ந்த  விடயம்

இன்று வரலாற்று ஏடுகளில் சrத்திரமாகிவிட்டது. இந்திய அைமதிப்பைடைய முல்ைலத்தீவுக் காடுகளில்

இருந்துெகாண்டு  எதிர்த்துப்  ேபாராடுவதற்காக,  பிேரமதாச  புலிகளுக்கு  ஆயுதங்களும்,  உணவுப்

ெபாருட்களும், பணமும், பதுங்கு குழிகள் அைமக்க சீெமந்து மற்றும் இரும்புக் கம்பிகள் ேபான்றைவயும்

வழங்கியதுடன், சமாதான புறாவாக ேவசம் ேபாட்டு புலிகளின் பிரதிநிதிகைளக் ெகாழும்புக்கு அைழத்து,

ஐந்து நட்சத்திர விடுதிகளில் ைவத்துப் ேபச்சுவார்த்ைதயும் நடாத்தினார். 

பிேரமதாசவின் முழு ேநாக்கமும் இந்தியாவின் ெபரும் பிரயத்தனத்தின் மூலம் அைமந்த ஒன்றிைணந்த

வடக்கு  –  கிழக்கு  மாகாணசைபைய  புலிகளின்  ஒத்துைழப்புடன்  இல்லாெதாழித்து,  தமிழ்  மக்களுக்கு

அவர்களது  ெசாந்தப்  பிராந்தியத்தில்  ஒரு  அதிகாரக்  கட்டைமப்பு  உருவாவைதத்  தடுப்பேத.  இந்தத்

திட்டமிட்ட  சூழ்ச்சிக்கு அதிகார ெவறி  ெகாண்ட  பிரபாகரனும் அவரது கூட்டமும் துைணேபாய்,  தமிழ்

மக்களுக்குப்  ெபரும்  வரலாற்றுத்  துேராகம்  இைழத்தனர்.  அதற்குப்  பிரதி  உபகாரமாக  பிேரமதாச  மிக

இலகுவாக  வடக்குக்  கிழக்கு  மாகாணசைபையக்  கைலத்து,  இந்திய  அைமதிப்பைடையயும்  திருப்பி

அனுப்பினார்.

இந்த  விடயத்தில் பிேரமதாசவும் புலிகளும் ‘ஆறு கடக்கும் வைர அண்ணன் தம்பி,  அதன்  பின்னர் நீ

யாேரா  நான்  யாேரா’  என்ற  விைளயாட்ைடத்  ெதrந்துெகாண்ேட  விைளயாடினார்கள்.  பிேரமதாசவின்

அந்தரங்க  ேநாக்கம்  புலிகைளப்  பயன்படுத்தி  வடக்கு  கிழக்கு  மாகாணசைபைய  இல்லாமல்  ெசய்து,

இந்திய  அைமதிப்  பைடையயும்  திருப்பி  அனுப்பிய  பின்னர்,  தனது  முழுப்  பலத்ைதயும்  பயன்படுத்தி

புலிகைள அழிப்பதற்கு வியூகம் அைமப்பதாகும். புலிகளின் திட்டம் பிேரமதாசைவப் பயன்படுத்தி தமது

கைதையப்  படிப்படியாக  முடித்து  வந்த  இந்திய  அைமதிப்பைடைய  வடக்கு  கிழக்கில்  இருந்து

ெவளிேயற்றுவதுடன்,  இந்திய  அரசின்  உதவியுடன்  ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப்.  இயக்கத்தின்  தைலைமயில்

அைமக்கப்பட்டிருந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாணசைபையயும் இல்லாெதாழிப்பதாகும்.

இருபகுதியினரும்  தத்தமது  ேநாக்கங்களில்  ெவற்றி  ெபற்றார்கள்  என்றுதான்  கூற  ேவண்டும்.  ஆனால்

தன்ைன ‘விண்ணாதி விண்ணன்’ என்று எப்ெபாழுதும் நிைனத்து வந்த பிேரமதாச, புலிகளின் நயவஞ்சக

வைலயில் சிக்கி, புலிகள் திட்டமிட்டு அனுப்பிய மனித ெவடிகுண்டுக்கு இைரயாகிய பrதாப நிைலைய

இறுதியில்  அைடந்தார்.  இந்த  விடயத்தில்  புலிகள்,  புலிகளது  வழைமயான  பாணியில்  முந்திக்

ெகாண்டதுமல்லாமல், பிேரமதாசைவயும் பலிெயடுத்துவிட்டார்கள். 

1990  ஆண்டில்  உண்ைமயில்  பிேரமதாச  இந்திய  அைமதிப்பைடைய  முட்டாள்தனமாகத்  திருப்பி

அனுப்பாமல்  விட்டிருந்தால்,  புலிகைள  முற்றுமுழுதாக  அழிப்பதற்கு  அதன்  பின்னரான  19

வருடங்கைளயும்,  ஒரு  மகிந்த  ராஜபக்சவின்  வருைகையயும்  எதிர்பார்த்துக்  காத்திருந்திருக்கத்

ேதைவயில்ைல.  இந்திய  அைமதிப்பைடயினர்  1990  ஆண்டில்  முல்ைலத்தீவு  நித்திைகக்குளம்

காட்டுக்குள்ேளேய புலிகளின் கைதைய முடித்திருப்பார்கள்.

சில  விடயங்களில்  முந்திக்  ெகாள்பவேன  ெவற்றிவாைக  சூடிக்  ெகாள்கிறான்  என்ற  உண்ைம,  பல

தடைவகள்  வரலாற்றில்  நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  பிேரமதாசவின்  ெகாைல  இதற்கு  ஒர்  உதாரணம்.

முன்னாள் இந்தியப் பிரதமர் ராஜவீ் காந்திைய புலிகள் மனித ெவடிகுண்டு மூலம் ெகாைல ெசய்தைத

இன்ெனாரு உதாரணமாகக் கூறலாம்.

1987இல்  இலங்ைக  ஜனாதிபதி  ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தனவுடன்  இந்திய  -  இலங்ைக  உடன்படிக்ைகையச்

ெசய்வதற்காக  அப்ேபாைதய  இந்தியப்  பிரதமர்  ராஜவீ்  காந்தி  ெகாழும்பு  வருைக  தந்த  சமயத்தில்,

அவருக்கு  அளிக்கப்பட்ட  இராணுவ  அணிவகுப்பு  மrயாைதயின்  ேபாது,  கடற்பைட  வரீன்  ஒருவன்

அவைரத் துப்பாக்கிப் பிடியால் தாக்கிக் ெகாைல ெசய்த முயன்றேபாது, அவர் தனது புத்திசாதுrயத்தினால்

தன்ைனத்  தற்காத்துக்  ெகாண்டார்.  அந்தச்  சிங்களக்  கடற்பைட  வரீன்  முயன்று ேதாற்ற  விடயத்ைதப்

பின்னர் (21.05.1991) புலிகள் இந்திய மண்ணில் ைவத்து – அதுவும் தமிழ்நாட்டில் ைவத்து - ஒரு ெபண்

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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மனித ெவடிகுண்டின் மூலம் நிைறேவற்றி அவரது உயிைரயும் மாய்த்துவிட்டார்கள்.

இதில்  கவனிக்க  ேவண்டிய  முக்கிய  விடயம்  ஒன்று  உள்ளது.  புலிகளால்  ெகால்லப்பட்ட  இந்த

முக்கியமான  இரண்டு  அரச  தைலவர்களும்  இலங்ைகத்  தமிழ்  மக்களின்  பிரச்சிைனயில்  எதிரும்

புதிருமானவர்கள். 

ஒருவர்,  அதாவது  இந்தியப்  பிரதமர்  ராஜவீ்  காந்தி  இலங்ைகத்  தமிழ்  மக்களின்  நலனுக்காக,

அேதேநரத்தில்  பிேரமதாசவினாலும் புலிகளினாலும் ெவறுக்கப்பட்ட  இந்திய -  இலங்ைக  ஒப்பந்தத்தில்

ைகெயழுத்திட்டவர். அவைரயும் புலிகள் ெகாைல ெசய்தனர். 

இன்ெனாருவர்,  அதாவது இலங்ைக பிரதமராகவும் ஜனாதிபதியாகவும் இருந்த  ஆர்.பிேரமதாச  சிங்களப்

ேபrனவாதி.  அவருடன்  புலிகள்  கூட்டு  ைவத்து,  வடக்கு  கிழக்கு  மாகாணசைபைய  அவர்  மூலம்

இல்லாமல்  ெசய்து,  தமிழ்  மக்களுக்குத்  துேராகம்  இைழத்துவிட்டு,  அவைரயும்  புலிகள்  பின்னர்

‘ேபாட்டுத்தள்ளி’ விட்டார்கள்.

இந்த  விடயத்தில்  பிேரமதாச  ேபால,  ராஜவீ்  காந்தியும்  புலிகளிடம்  ஏமாந்துவிட்டதாகேவ  அரசியல்

வட்டாரங்களில்  கூறப்படுகிறது.  இந்திய  அைமதிப்பைட  புலிகளுக்கு  எதிராக  எடுத்த  இராணுவ

நடவடிக்ைககள்  காரணமாக,  புலிகளின்  கட்டைமப்பு  முற்றாக  ெநாருக்கப்பட்டு,  பிரபாகரன்  உள்ளிட்ட

புலிகளின்  முக்கிய  தைலவர்கள்  சுமார்  200  ேபர்  அடங்கிய  குழுெவான்ைற,  இந்திய  அைமதிப்பைட

முல்ைலத்தீவு நித்திைகக்குளம் காட்டுப் பகுதியில் சுற்றி வைளத்திருந்தது.

இந்த நிைலைமயில் புலிகளின் தைலவர்கைள உயிருடன் ைகது ெசய்வதா அல்லது ெகால்வதா என்ற

இறுதி  நடவடிக்ைகைய  ேமற்ெகாள்வதற்காக,  இலங்ைகயிலிருந்த  அைமதிப்பைடயின்  உயர்பீடம்  (அது

ெபரும்பாலும்  இந்திய  அைமதிப்பைடயின்  தளபதியாக  இருந்த  ெஜனரல்  கல்கத்  எனப்  பலராலும்

ஊகிக்கப்படுகிறது)  இந்திய  அரசின்  தைலைமயுடன்  (பிரதமர்  ராஜவீ்  காந்தி  எனக்  கூறப்டுவதுண்டு)

கலந்தாேலாசித்ததாகவும்,  புலிகைளக்  ெகால்லாமல்  தப்பிப்  ேபாவதற்கு  அனுமதிக்கும்படி

புதுடில்லியிலிருந்து ஆேலாசைன வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த  விடயம்  எவ்வளவு  தூரம்  உண்ைம  என்பது  ெதrயவில்ைலயாயினும்,  பிற்காலத்தில்  இந்திய

அைமதிப்பைடயில்  இலங்ைகயில்  பணியாற்றிய  சில  அதிகாrகள்  எழுதி  ெவளியிட்ட  நூல்கைள

வாசிக்ைகயில்,  இந்த மாதிrயான ஒரு சம்பவம் நடந்ததிற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கின்றது.

இந்திரா காந்தியின் காலத்திலும் சr, அவரது மகன் ராஜவீ் காந்தியின் காலத்திலும் சr, இலங்ைகயில்

இந்தியா தைலயடீுகைள ேமற்ெகாண்டதற்குத் தமிழர் பிரச்சிைன மட்டும் ஒரு காரணம் அல்ல. குறிப்பாக,

அெமrக்காவுக்கும்  ஏைனய  ேமற்கத்ைதய  ஏகாதிபத்திய  சக்திகளுக்கும்  ஆதரவான  ஐ.ேத.க  அரசாங்க

காலங்களிேலேய, இந்தியா இலங்ைகயில் அதிக தைலயடீுகைளச் ெசய்திருக்கிறது. அதற்ெகாரு காரணம்,

தனக்கு  மிகமிக  அருகிலுள்ள  ெதன்பக்கக்  ேகாடிக்குள்  தனக்கு  விேராதமான  சக்திகள்  காலுன்ற

விடக்கூடாது என்பதுதான்.

இந்தியாைவப் ெபாறுத்தவைரயில், ஆரம்பத்தில் அது புலிகள் மீது விேராதமான நிைலப்பாடு எதைனயும்

ெகாண்டிருக்கவில்ைல.  பின்னர்  புலிகள்  ேமற்கத்ைதய  ஏகாதிபத்திய  சக்திகளுடனும்,  பிேரமதாச

அரசுடனும் ெதாடர்புகைளக்  ெகாண்டிருந்த  ேபாதிலும்,  இந்தியா புலிகைள  முற்றுமுழுதாகக்  ைககழுவி

விடும்  எண்ணத்துடன்  ெசயல்படவில்ைல.  புலிகைளக்  கட்டுக்குள்  ெகாண்டுவரும்  அேதேவைளயில்,

இலங்ைகயில்  இருந்த  ஐ.ேத.க  அரைசயும்  கட்டுக்குள்  ைவத்திருக்கேவ  இந்தியா  விரும்பியது.

அதனாேலேய  புலிகள்  இந்தியாவுக்கு  எதிராகச்  ெசயல்பட்ட  ேபாதிலும்,  இந்தியா  விட்டுக்

ெகாடுப்புடேனேய  நடந்து  ெகாண்டது.  அதன்  ஒர்  அங்கமாகேவ  முல்ைலத்தீவு  நித்திைகக்குளம்

காட்டுக்குள் இந்திய அைமதிப்பைடயிடம் சிக்கிய புலித் தைலவர்கைள இந்தியா ‘தந்திேராபாயம்’  எனக்

கருதித் தப்பிப்ேபாக விட்டிருக்கலாம்.

ஆனால் புலிகளுக்கு இந்தியாவின் பூேகாள அரசியல் பற்றிேயா, அல்லது இந்தியாவின் இலங்ைக குறித்த

தந்திேராபாயங்கள் குறித்ேதா,  எந்தவிதமான  புrந்துணர்வும்,  முக்கியமாக அக்கைறயும் இருக்கவில்ைல.

குறிப்பாகப் புலிகளின் தைலவர் பிபாகரைனப் ெபாறுத்தவைர,  ஒர் ஆரம்பப் பாடசாைல மாணவனுக்கு 

இருக்கும்  ‘எனக்கு  அடித்தவைனத்  திருப்பி  அடிக்காமல்  விட  மாட்ேடன்’  என்ற  மேனாபாவேம

ேமேலாங்கியிருந்தது.  அைதப்  புrந்து  ெகாள்ளாததால்தான்,  இந்தியா  அநியாயமாக  ராஜவீ்  காந்திைய

புலிகளிடம் பலி ெகாடுக்க ேவண்டி வந்தது.

இந்த  விடயங்கைள  இங்கு  நான்  விவrப்பதற்குச்  சில  காரணங்கள்  உண்டு.  புலிகள்  தமிழ்  மக்களின்

விடுதைலக்காக  மிகவும்  அர்ப்பணிப்புடன்  ேபாராடுபவர்கள்;  எனத்  தம்ைமச்  ெசால்லிக்  ெகாண்டாலும்,

புலிகள் நைடமுைறயில் வரலாறு முழுவதும் தமிழ் மக்களுக்கு தீங்ைகேய விைளவித்து வந்துள்ளார்கள்.

முதலில்  ேஜ.ஆர்.  தைலைமயில்  உருவான  சிங்கள  இனெவறி  அரசுக்ெகதிராகப்  ேபாராடப்  புறப்பட்ட

ஏைனய  தமிழ்  ேபாராளிக்  குழுக்கைள  அழித்து,  தமிழ்  மக்களின்  ேபாராட்ட  சக்திையப்

பலவனீப்படுத்தினார்கள்.  பின்னர்  தமிழ்  மக்களின்  ஜனநாயக  அரசியல்  தைலைமகள்,  புலைமசார்

அறிஞர்கள்,  சிறந்த  நிர்வாகிகள்  என  எல்ேலாைரயும்  அழித்ெதாழித்தார்கள்.  ேஜ.ஆர்.  அரசின்  தமிழின

அழிப்பு நடவடிக்ைககைள கட்டுக்குள் ெகாண்டு  வந்த  இந்திய அைமதிப்பைடயுடன்  ேபார் புrந்தார்கள்.

அதன்  பின்னர் எதிrயுடன்  ேசர்ந்து,  தமிழ் மக்களுக்குக் கிைடத்த வரப்பிரசாதமான  இைணந்த  வடக்கு

கிழக்கு  மாகாண  சைபைய  இல்லாெதாழித்தார்கள்.  (அைத  இல்லாெதாழித்துவிட்டு,  இன்று  புலிகளின்

வாrசுகளான தமிழ் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர், பிrத்த மாகாணசைபக்காவது அதிகாரம் தாருங்கள் என்று

ெகஞ்சித் திrயும் நிைலயில் இருக்கின்றனர்)
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பின்னர்  இலங்ைகத்  தமிழர்களுக்கு  (சுய  லாபம்  இருந்தேபாதிலும்)  எப்ெபாழுதும்  பக்கபலமாக  இருந்து

வந்த இந்தியாவின் ஒரு மதிப்புக்குrய தைலவைர, ேநருவின் ேபரன் பிரதமர் ராஜவீ் காந்திைய தமிழக

மண்ணிேலேய ைவத்துப் படுெகாைல ெசய்தனர்.  இைவகள் எல்லாம் இரத்தக் காட்ேடrகளான புலிகள்

எதிrைய  அழிப்பதாகச்  ெசால்லிக்ெகாண்டு,  இலங்ைகத்  தமிழினத்துக்கு  எதிராகச்  ெசய்த  ேவைலகள்.

அத்துடன் புலிகள் நின்றுவிடவில்ைல.

1990இல் இந்திய அைமதிப்பைட பிேரமதாச அரசினால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டதும், புலிகள் உடனடியாகேவ

வடக்கு கிழக்கு முழுவைதயும் தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்துவிட்டனர். அதன் பின்னர் வடக்கு

கிழக்கில் தமது ‘ேவட்ைட’ைய ஆரம்பித்தனர். இந்திய அைமதிப்பைட வருவதற்கு முன்னரும் புலிகளிடம்

பலமான  ஒரு  புலனாய்வு  அைமப்பு  இருந்தது  உண்ைமயாயினும்,  இந்திய  அைமதிப்பைட  வந்து

ேபானபின்னேர அைத மிகவும் ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு பாசிச இயந்திரத்ைத உருவாக்குவதற்கான கருவியாக

அைதக் கட்டைமத்தனர். திட்டமிட்ட வைகயில் புலிகள் ேமற்ெகாண்ட இந்த நடவடிக்ைக குறித்து, நான்

புலிகளது  வைதமுகாம்  ைகதியாக  இருந்தேபாது  என்னுடன்  கைதத்த  சில  புலனாய்வாளர்கள்  மூலம்

அறிய முடிந்தது.

முதலில் இருந்த புலிகளின் புலனாய்வு அைமப்பு, மாற்று இயக்கப் ேபாராளிகைளயும், அரச உளவாளிகள்

எனக்  கருதப்படுேவாைரயும்,  தமக்கு  எதிராகச்  ெசயல்படுேவார்கைளயும்  ேமாப்பம்  பிடித்து,  அவர்கைள

ஒழித்துக்  கட்டுவதிேலேய கவனம் ெசலுத்தியது.  ஆனால்  இந்திய அைமதிப்பைடயுடனான  யுத்தத்தின்

பின்னர்,  புலிகளின்  ஏக  அதிகாரம்  வடக்கு  கிழக்கில்  நிறுவப்பட்ட  பின்னர்,  புலிகள்  தமிழ்  சமூகத்ைத

முழுவதுமாகச் சுத்திகrக்கும் ஒரு முடிைவ எடுத்துவிட்டார்கள். 

அதன்  விைளவாக  புலிகள்  தமிழ்  பகுதிகளில்  பரவலான  ைகது  நடவடிக்ைககைள  ேமற்ெகாண்டு,

பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கைளக் ைகது ெசய்ததுடன், சிைறக்கூடங்கைளயும் சித்திரவைத முகாம்கைளயும்

நிறுவத்  ெதாடங்கினர்.  அப்படி  முதலில்  அைமக்கப்பட்ட  மிகப்ெபrய  முகாேம  துணுக்காயில்  புலிகள்

அைமத்த  சித்திரவைத  முகாம்.  இங்ேக  சுமார்  4,000  ேபர்  வைர  மிகவும்  ேமாசமான  நிைலைமகளில்

தடுத்து ைவக்கப்பட்டு, சித்திவைத ெசய்யப்பட்டனர். இந்தக் ைகதிகளில், ெவறுமேன 18 ேபர்கள் மட்டுேம

தப்பிப் பிைழத்தவர்கள் எனத் ெதrய வருகிறது.

துணுக்காய் சித்திரவைத முகாம் குறித்து, சர்வேதச மனித உrைம அைமப்பு ஒன்றின் பிரதிநிதி ஒருவர்

தனிப்பட்ட  முைறயில்  இலங்ைகயிலுள்ள  மனித  உrைம  அைமப்பு  ஒன்றின்  பிரதிநிதிகளிடம்  கூறிய

கருத்ைத இங்கு ெதrயப்படுத்துவது முக்கியமானது.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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