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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (83)

 

83. பயங்கரவாதிகள் ஒருேபாதும் உண்ைம ேபசுவதில்ைல!

இன்று  உலகின்  மிகச்  சக்தி  வாய்ந்த  நாடுகள்  சிலவும்,  பிரபல்யமான  சர்வேதச  மனித  உrைம

அைமப்புகளும்,  மிகச்  சிறிய  நாடான  இலங்ைகயில்  மனித  உrைமகள்  மிக  ேமாசமாக  மீறப்பட்டு

விட்டதாகவும், ெதாடர்ந்து மீறப்பட்டுக் ெகாண்டிருப்பதாகவும் தினசr ஒப்பாr ைவத்த வண்ணம் உள்ளன.

இந்த  நாடுகள்  பயங்கரவாதத்திற்கு  எதிரான  நடவடிக்ைக,  தீவிரவாதத்திற்கு  எதிரான  நடவடிக்ைக,

ஜனநாயகத்ைதயும்  மனித  உrைமகைளயும்  பாதுகாத்தல்,  பல  பத்தாயிரம்  ைமல்களுக்கப்பால்  தமது

நாட்டின் நலன்கைளப் பாதுகாத்தல் (!) என்ெறல்லாம் ெசால்லிக்ெகாண்டு, கடந்த சில ஆண்டுகளாகப் பல

நாடுகளில் இலட்சக்கணக்கான மக்கைளக் ெகான்று குவித்து வந்துள்ளனர். தமக்கு விரும்பாத நாடுகளுக்கு

எதிராக  இந்த  நாடுகள்;  விதித்த  ெபாருளாதாரத்  தைடகளால்,  பல்லாயிரக்கணக்கான  பச்சிளம்

குழந்ைதகளும், வேயாதிபர்களும், ஏைழ எளிய மக்களும் பல இலட்சக்கணக்கில் ெசத்து மடிந்துள்ளனர்.

அப்படியும் திருப்திப்படாத அவர்கள், அந்த நாடுகளில் பலவந்தமாக ஆட்சி மாற்றங்கைளயும் ஏற்படுத்தி

வருகின்றனர்.

இந்தக் ெகாடுைமகைளப்  பற்றி  இந்தப்  பிரபலமான  மனித  உrைம அைமப்புகள் வாய் திறப்பதில்ைல.

இவர்கள்  வாய்  திறந்து  குற்றச்சாட்டுகைள  அடுக்குவது,  சீனா,  கியூபா,  வட  ெகாrயா,  ெவனிசுேவலா,

வியட்நாம்,  சிம்பாப்ேவ,  ஈரான்,  சிrயா,  பலஸ்தீனம்,  எrத்திrயா  ேபான்ற  நாடுகைள  ேநாக்கித்தான்

இருக்கும்.  இந்த  நாடுகள்  ஒன்றில்  ேசாசலிச  நாடுகளாக  இருக்கும்  அல்லது  ஏகாதிபத்திய  எதிர்ப்பு

நாடுகளாக  இருக்கும்.  தாம்  விசுவாசிக்கும்  நாடுகளின்  மனித  உrைமகள்  குறித்து  எவ்விதமான

கடுைமயான  ெதானியும்  இன்றித்  தமது  வருடாந்த  அறிக்ைககளில்  அந்த  நாடுகளின்  மனித  உrைம

நிலவரங்கள் குறித்து பட்டும் படாமல் ெதாட்டுவிட்டு அப்பால் ெசன்று விடுவார்கள்.

அண்ைமயில் இன்னமும் மன்னராட்சி  நடக்கும் சவூதி அேரபியாவில் இலங்ைகச் சிறுமியான  றிசானா

ெநௗபீக்கின்  தைல  மனித  நாகrகேம ெவட்கித்  தைல  குனியும் விதத்தில்  வாளால்  துண்டாடப்பட்டுக்

ெகாைல ெசய்யப்பட்ட  ேபாது,  இந்தப்  ெபrய ‘ஜனநாயக’  நாடுகளும்,  அவர்களுக்குத்  துதிபாடும் மனித

உrைம அைமப்புகளும் எவ்வித கண்டனத்ைதயும் ெதrவிக்கவில்ைல.

கம்ேபாடியாவில்  ேசாசலிசப்  புரட்சி  என்ற  ெபயrல்  மனிதப்  படுெகாைலகைள  நடாத்திய  ெபால்ெபாட்

குழுவினருக்கு எதிராக, ெபால்ெபாட் குழு கம்யூனிஸ்ட்டுகள் என்பதற்காக நீதி விசாரைண ேகாrய இந்தப்

ெபrய  நாடுகளும்,  மனித  உrைம  அைமப்புகளும்,  இலங்ைகயில்  புலிகள்  திட்டமிட்ட  முைறயில்

நடாத்திய ெபrயளவிலான படுெகாைலகைளேயா, இன – மதச் சுத்திகrப்பு நடவடிக்ைககைளேயா பற்றிப்

ெபrதாக  எதுவும்  ேபசுவதில்ைல.  இறுதி  யுத்தத்தின்  ேபாது,  யுத்தத்தின்  இைடயில்  சிக்கி  உயிrழந்த

அப்பாவிப்  ெபாதுமக்களின்  மரணங்களுக்கு ஒரு தைலப்பட்சமாக யுத்தத்தின்  ஒரு தரப்பான  இலங்ைக

அரசாங்கத்ைத மட்டும் குற்றம் சாட்டுபவர்கள், துணுக்காயில் தாம் பிடித்து ைவத்திருந்த மாற்று இயக்கப்

ேபாராளிகைளயும்,  ெபாதுமக்கைளயும்  புலிகள்  ஆயிரக்கணக்கில்  ெகான்றழித்தது  பற்றிேயா,  முஸ்lம்

மக்கைள  ஒருசில  மணித்தியாலங்களில்  வடபகுதியிலிருந்து  ெவளிேயற்றியது  பற்றிேயா,  முஸ்lம்கள்

பள்ளிவாயல்களில்  ெதாழுைகயில்  ஈடுபட்டுக்  ெகாண்டிருந்தேபாது,  சுட்டுப்  படுெகாைல  ெசய்யப்பட்டது

குறித்ேதா வாய் திறப்பதில்ைல.

இந்திய  அைமதிப்பைட  1990இல்  அப்ேபாைதய  ஜனாதிபதி  ஆர்.பிேரமதாசவினால்  இலங்ைகைய  விட்டு

ெவளிேயற்றப்பட்ட  பின்னர்,  வடக்குக்  கிழக்கு  முழுவைதயும்  புலிகள்  முழுைமயாகத்  தமது

கட்டுப்பாட்டுக்குள்  ெகாண்டு  வருவதற்கு  பிேரமதாச  அனுமதி  அளித்திருந்தார்.  இந்தக்  காலகட்டத்தில்

புலிகள் கண்டபடி கடத்திய சுமார் 4,000 ேபைரத் துணுக்காயில் அரசாங்கக் களஞ்சியம் ஒன்றில் அைடத்து

ைவத்துப்  சித்திரவைத  ெசய்து  வந்தனர்.  இந்த  முகாமுக்குச்  சித்திரவைதகளில்  மிகவும்  பிரபல்யமிக்க

புலிகளின் புலனாய்வு முக்கியஸ்தர்களில் ஒருவனான மல்லி என்பவன் ெபாறுப்பாக இருந்தான்.

இந்த  முகாமில்  இருந்த  ைகதிகள்தான்  புலிகளின்  வரலாற்றிேலேய  மிகக்  ெகாடூரமாகச்  சித்திரவைத

ெசய்யப்பட்ட  ைகதிகள்.  இந்தக்  ைகதிகள்  மீது புலிகளால்  அடி  உைத  நிகழ்த்தப்பட்டது மாத்திரமின்றி,

ைகதிகைள மனித மலத்ைத உண்ணும்படியும் புலிகள் நிர்ப்பந்திருக்கின்றனர். அங்கிருந்து விடுதைலயான

சுமார்  ஒன்றைர  டசின்  ைகதிகளில்  ெஜகநாதன்  என்பவர்  என்னுடன்,  பிற்காலத்தில்  நாவற்குழி  -

ேகாவிலாக்கண்டி முகாமில் சில காலம் தடுத்து ைவக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் துணக்காய் முகாமில் நடந்த

சித்திரவைதக்  கைதகைளக்  கூறியேபாது,  நான்  பல  இரவுகளில்  நித்திைர  ெகாள்ள  முடியாமல்

தவித்ததுண்டு.

அந்தக்  காலகட்டத்தில்,  இந்தச்  சித்திரவைத  முகாம்  குறித்து,  இலங்ைகயின்  சில  மனித  உrைம

அைமப்புகள்  சர்வேதச  rதியாகவும்  பிரச்சாரங்கைள  ேமற்ெகாண்டிருந்தன.  இந்தப்  பிரச்சாரங்கைளத்

ெதாடர்ந்து,  ேமற்கு  நாெடான்ைறத்  தளமாகக்  ெகாண்டியங்கும்  பிரபலமான  மனித  உrைம  அைமப்பு

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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ஒன்று இலங்ைகயில் உள்ள நிைலைமகைளக் கண்டறிவதற்காகத் தனது தூதுக் குழுெவான்ைற அங்கு

அனுப்பி ைவத்தது.  அந்ந தூதுக்குழு அரசாங்க அதிகாrகைளயும்,  பல்ேவறு அரசியல் கட்சிகள்,  மனித

உrைம அைமப்புகள்,  மத ஸ்தாபனங்கள் என்பனவற்றின் பிரதிநிதிகைளயும் சந்தித்து நிைலைமகைளக்

ேகட்டறிந்து ெகாண்டனர்.

இந்தக்  காலகட்டத்தில்  இலங்ைகப்  பைடகளினதும்,  இந்திய  அைமதிப்பைடயினரதும்,  புலிகள்

அைமப்பினதும்  மனித  உrைம  மீறல்கைள  ெவளி  உலகுக்கு  ஒழுங்காக  அறிக்ைகயிட்டு  வந்த

பல்கைலக்கழக  ஆசிrயர்களின்  மனித  உrைம  அைமப்பு  ஒன்று,  ெவளிநாட்டிலிருந்து  வந்த  இந்தத்

தூதுக்குழுைவச் சந்தித்து, இலங்ைகயின் மனித உrைம நிலவரங்கள் குறித்துக் கலந்துைரயாடியது.

அந்தச்  சந்திப்பின்  ேபாது  பல்கைலக்கழக  ஆசிrயர்களின்  மனித  உrைம  அைமப்பினர்,  புலிகளின்

துணுக்காய் வைத முகாம் பற்றியும் குறிப்பிட்டு, அதுபற்றிப் புலிகளின் பிரதிநிதிகைளச் சந்திக்கும் ேபாது

ேகள்வி எழுப்பும்படி அந்த ெவளிநாட்டு மனித உrைமப் பிரதிநிதிகளிடம் ேகட்டுக் ெகாண்டனர். அதற்கு

அந்த  ெவளிநாட்டுப்  பிரதிநிதிகள்  ெசான்ன  பதில்  பல்கைலக்கழக  ஆசிrயர்களின்  மனித  உrைம

அைமப்பினருக்கு சற்று ஆச்சrயகரமாக இருந்தது.

புலிகளிடம்  இந்தப்  பிரச்சிைனைய  எழுப்பினால்,  புலிகள்  அப்படி  ஒரு  வைத  முகாம்  துணுக்காயில்

இல்ைல  என்று  சாதிக்க  முைனவார்கள்  என்பது  மட்டுமில்லாமல்,  அப்படிெயாரு  வைத  முகாைமத்

தாங்கள்  ைவத்திருப்பது  ெவளி  உலகத்திற்குத்  ெதrந்துவிட்டபடியால்,  அைத  மைறப்பதற்கு  அங்குள்ள

ைகதிகள் முழுப்ேபைரயும் தீர்த்துக்கட்டி விடுவார்கள் என்று ெவளிநாட்டு மனித உrைமப் பிரதிநிதிகள்

அச்சம் ெவளியிட்டுள்ளார்கள். அத்துடன் இலங்ைக ேபான்ற ேவறு சில நாடுகளில் ெசயற்பட்ட ஆயுதப்

ேபாராட்ட இயக்கங்களும் இவ்வாறான சித்திரவைத முகாம்கைள ைவத்திருப்பதாகவும்,  சில நாடுகளில்

இதுபற்றிக் ேகள்வி எழுப்பிய ேபாது,  அந்த ஆயுதப் ேபாராட்ட இயக்கங்கள் தாம் பிடித்து ைவத்திருந்த

ைகதிகைளத்  தீர்த்துக்கட்டிய  அனுபவங்கள்  தமக்கு  ஏற்பட்டதாகவும்  ெவளிநாட்டு  மனித  உrைமப்

பிரதிநிதிகள் கூறியிருக்கின்றனர்.

இந்த  விடயங்கைள அந்த  பல்கைலக்கழக மனித உrைம அைமப்பிலுள்ள ஒருவர் என்னிடம் பின்னர்

ெதrவித்தார்.  ெவளிநாட்டு  மனித  உrைம  அைமப்பின்;  பிரதிநிதிகள்  முன்ைவத்த  அந்தக்  காரணங்கள்

அன்ைறய  நிைலயில்  எமக்கு  ஏற்றுக்  ெகாள்ளக்  கூடியது  ேபான்ேற  ேதான்றியது.  ஆனால்  இறுதியில்

நடந்தைதப் பார்த்தால், அப்பிரதிநிதிகள் கூறியது ேபால, புலிகளிடம் துணுக்காய் வைத முகாம் குறித்து

ேகள்வி  எழுப்பாமல்  விட்டதற்காக,  புலிகள்  அந்தக்  ைகதிகைள  உயிேராடு  விட்டு  ைவக்கவில்ைல.

ஏறத்தாழ  அைனவைரயுேம  ெகான்று  விட்டனர்.  எனேவ  பிரச்சிைனைய  மூடி  மைறப்பதன்  மூலம்,

பயங்கரவாதிகள் தமது மனங்கைள மாற்றி விடுவார்கள் என எதிர்பார்ப்பது முட்டாள்தனமாகும்.

என்னுைடய  ைகது  ெதாடர்பாகவும்  இந்த  மாதிrயான  ஒரு  பிரச்சிைன  எனக்கு  ஏற்பட்டது.  என்ைனக்

ைகது  ெசய்தது  சம்பந்தமான  ெசய்தி  ஒன்று,  அப்ெபாழுது  பலாலி  இராணுவ  முகாமில்  இருந்து

இயங்கியதாகக் கருதப்பட்ட ‘மக்கள் குரல்’ வாெனாலியில் ஒலிபரப்பப்பட்டதாக ெவளியில் இருந்து வந்த

ஒருவர் மூலம்  நான்  அறிந்ேதன்.  அத்துடன்  நானும்  புலிகளின்  தைலவர் பிரபாகரனும்  உைரயாடுவது

ேபான்ற நாடகம் ஒன்றும் அந்த வாெனாலியில் ஒலிபரப்பப்பட்டதாகவும்,  அந்த நாடகத்தின் இறுதியில்

பிரபாகரன்  பதில்  ெசால்ல  முடியாதவாறு  நான்  அவைர  இக்கட்டான  நிைலக்குத்  தள்ளுவதாகவும்

முடிக்கப்பட்டதாகவும்  ேகள்விப்பட்ேடன்.  இந்த  நிகழ்ச்சிகைள  அப்ெபாழுது  ஈ.பி.டி.பி  கட்சியின்

பாராளுமன்ற  உறுப்பினராகவும்,  ‘தினமுரசு’  வார  ஏட்டின்  ெவளியடீ்டாளராகவும்  இருந்து,  பின்னர்

படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட ‘அற்புதன்’ தான் நடாத்தியதாகவும் அறிந்ேதன்.

இேத  ேநரத்தில்  என்ைனயும்,  என்னுடன்  ேசர்த்துப்  புலிகளால்  ைகதுெசய்யப்பட்ட  ேதாழர்கள்,

நண்பர்கைளயும் விடுவிக்கக்ேகாr அப்ேபாைதய ஜனாதிபதி  ஆர்.பிேரமதாசவுக்கும்,  புலிகளின்  தைலவர்

பிரபாகரனுக்கும்  உலெகங்கிலுமிருந்து  ேவண்டுேகாள்கைள  அனுப்பி  ைவக்கும்படி,  இலண்டைனத்

தளமாகக்  ெகாண்டு  ெசயற்பட்ட  யுசவiஉடந  19   மனித  உrைம  அைமப்பு  அறிக்ைக  ஒன்ைற

ெவளியிட்டதாகவும்,  அைத  பி.பி.சி  தமிேழாைச  ஒலிபரப்புச்  ெசய்ததாகவும்,  அத்துடன்  அது

ெகாழும்பிலிருந்து  ெவளியாகும்  ‘த  ஐலன்ட்’  ஆங்கில  நாளிதழில்  பிரசுrக்கப்பட்டதாவும்,  அந்த

ெவளியிலிருந்து புதிதாக வந்த நபர் ெதrவித்தார்.

இந்தத்  தகவல்கைளச்  ெசான்ன  அவர்,  இவ்வாெறல்லாம்  புலிகைள  ஆத்திரமூட்டும்  ெசய்திகள்  மக்கள்

குரல்,  பி.பி.சி  தமிேழாைச,  ஐ  லன்ட்  பத்திrைக  என்பனவற்றில்  வந்ததால்,  புலிகள்  ஆத்திரமைடந்து

என்ைன  ஒருேபாதும்  விடுதைல  ெசய்ய  எண்ணமாட்டார்கள்  என  அவர்  எனக்கு  ஒரு  பயபீதிைய

உண்டாக்கினார்.

அந்த ேநரத்தில் என்னுடன் அடிக்கடி உைரயாடும் புலிகளின் புலனாய்வு முக்கியஸ்தர்களில் ஒருவனான

அம்புேறாஸ் என்பவனும் இந்த விடயங்கள் குறித்து என்னுடன் உைரயாடினான். குறிப்பாக மக்கள் குரல்

வாெனாலி  ஒலிபரப்புப்  பற்றிக்  குறிப்பிட்ட  அவன்,  அந்த  ஒலிபரப்ைப  ஈ.பி.டி.பி  கட்சியினர்தான்

பின்னணியில் இருந்து இயக்குவதாகவும், ஈ.பி.டி.பி கட்சியினரது ேநாக்கம் என்ைனப் பற்றிய ெசய்திகைள

ஒலிபரப்பி, புலிகளுக்கு ஆத்திரமூட்டி, அதன் மூலம் புலிகள் மூலமாக எனக்கு ஏதாவது தீங்கு (மரணம்)

விைளவிக்க ைவத்து,  அைதப் பிரச்சாரப்படுத்தி இலாபம் சம்பாதிப்பேத ஈ.பி.டி.பி கட்சியினரது ேநாக்கம்

எனக் குறிப்பிட்ட அவன், ஆனால் இந்தத் தந்திரம் தங்களிடம் பலிக்காது என்றும் ெசான்னான்.

பின்னர் ‘தினமுரசு’ பத்திrைகயிலும் என்ைனப் பற்றிய ஒரு ெசய்தி வந்ததாகவும்,, அைதப் பார்த்துத் தான்

எனது  பாதுகாப்புச்  சம்பந்தமாகப்  பயந்ததாகவும்,  யாழ்.பல்கைலக்கழகம்  அைமந்துள்ள  பரேமஸ்வராச்

சந்தியில் பலசரக்குக் கைட ைவத்திருக்கும் எனது நண்பர் ஒருவர் நான் விடுதைலயாகி வந்த பின்னர்

என்னிடம் ெசான்னார்.
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பிற்காலத்தில்  நான்  விடுதைலயாகி  ெகாழும்பு  வந்து  வாழத்  ெதாடங்கியதும்,  எனது  நீண்டகாலத்

ேதாழரும்,  ஈ.பி.டி.பி  பாராளுமன்ற  உறுப்பினராகவும்  இருந்து,  அண்ைமயில்  காலமான  ேதாழர்

எஸ்.சிவதாசன்  அவர்களிடம் இதுபற்றிப்  பிரஸ்தாபித்ேதன்.  அதாவது என்ைனப்  பற்றிய விடயங்கைளப்

புலிகள் ஆத்திரமூட்டும் வைகயில் வாெனாலி,  பத்திrைக என்பனவற்றில் ெவளிக் ெகாணர்ந்தால்,  அது

புலிகளால் எனது உயிருக்கு ஆபத்து விைளவிக்க வழி வகுக்கும் அல்லவா என அவrடம் வினவிேனன்.

அதற்கு  அவர்  ெசான்ன  பதில்,  ெவளிநாட்டு  மனித  உrைமப்  பிரதிநிதிகள்  ெசான்ன  காரணங்களுக்கு

எதிர்மாறாக இருந்தது. அதாவது புலிகள் என் ேபான்றவர்கைளக் ைகது ெசய்தால், ஒருேபாதும் விடுதைல

ெசய்யமாட்டார்கள் எனத் தாம் கருதியதாகவும், குைறந்த பட்சம் எனது ைகது நடவடிக்ைக சம்பந்தமாக

ெவளி உலகிற்குத் ெதrயப்படுத்த ேவண்டும் என்பதற்காகேவ, தாம் அவ்வாறு ெசய்திகள் ெவளியிட்டதாக

அவர் விளக்கமளித்தார்.

ெபாதுவாக பயங்கரவாத இயக்கங்களும் சr, உண்ைமயான விடுதைல இயக்கங்களும் சr, தாம் பிடித்து

ைவத்திருக்கும்  ைகதிகள்,  சம்பந்தமாகேவா  அல்லது  தாம்  நடாத்தும்  சித்திரவைத  முகாம்கள்

சமபந்தமாகேவா, உண்ைம ேபசுவதில்ைல. சில அரசுகள்கூட தாம் ைவத்திருக்கும் ைகதிகள் சம்பந்தமாக

விபரங்கைள ெவளியிடுவதில்ைல. இது எல்ேலாரும் அறிந்த உண்ைமதான்.

இங்கு  ஒரு  சம்பவத்ைதக்  குறிப்பிடலாம்.  நான்  2004  டிசம்பrல்  நியூேயார்க்  நகrல்  இருந்த  ேபாது,

சர்வேதச  மன்னிப்புச்  சைபயின்  முன்னாள்  தைலவரான  இயன்  மார்டின்  அவர்கைளச்  சந்திக்கும் ஒரு

வாய்ப்புக்  கிைடத்தது.  நான்  புலிகளின்  ைகதியாக  இருந்த  விபரத்ைதக்  ேகட்டறிந்த  அவர்,  புலிகளின்

சித்திரவைத  முகாம்கள்  சம்பந்தமாகவும்  ேகட்டறிந்து  ெகாண்டார்.  இறுதியாக  அவர்  கருத்துத்

ெதrவிக்ைகயில்,  தாம் இதுபற்றிப்  புலிகளுடன்  கலந்துைரயாடியதாகவும்,  ஆனால் புலிகள் அப்படியான

சித்திரவைத முகாம்கள் எதுவும் தங்களிடம் இல்ைல எனக் குறிப்பிட்டதாகவும் கூறினார்.

இதுேபாலேவ  நான்  புலிகளால்  விடுதைல  ெசய்யப்பட்ட  பின்னர்  ெகாழும்பில்  வந்து  தங்கியிருந்த

காலத்தில், ெசம்மணி மனிதப் படுெகாைலப் புைதகுழிகள் சம்பந்தமாக ஆராய வந்து சர்வேதச மன்னிப்புச்

சைபையச்  ேசர்ந்த  ஒரு  ெபண்மணியும்,  ெஹாங்ெகாங்ைகத்  தளமாகக்  ெகாண்டியங்கும்  ஆசிய  மனித

உrைமகள் ஸ்தாபனத்தின் பிரதிநிதியும்,  என்ைனத் தனித்தனியாக இரகசியமாகச் சந்தித்து உைரயாடிய

ேபாது, அவர்களும் இம்மாதிrயான ஒரு கருத்ைதேய  ெதrவித்தனர்.

அதாவது, பயங்கரவாதிகள் தம்ைம ‘விடுதைலப் ேபாராளிகள்’ என்றும், ேவறு பலவிதமான ெபயர்களிலும்

அைழத்துக் ெகாண்டாலும்,  பயங்கரவாதிகள் தாம் ெசய்யும் மனித விேராதச் ெசயல்கைள ஒருேபாதும்,

ஏற்றுக் ெகாள்வேதா, ெவளிப்படுத்துவேதா இல்ைல.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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