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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (86)

86. புலிகளின் புலனாய்வுப் பிrவில் ஒரு ‘கைத ெசால்லி’!

எமது  வைத  முகாமுக்கு  புதிதாக  சிறீ  என்ற  ஒருவன்

ெகாண்டுவரப்பட்டான்.  அவன்  புலிகளின்  புலனாய்வுப்  பிரதிப்

ெபாறுப்பாளரான கபிலம்மானுடன் ேவைல ெசய்த ஒருவன் என,

அவன் வாய் மூலமாகேவ அறிந்து ெகாண்ேடாம்.  அவன் ஏேதா

நிதி  விவகாரத்தில்  ஒழுங்கீனமாக  நடந்ததால்  அங்கு  ெகாண்டு

வரப்பட்டதாக  அவேன  ெசான்னான்.  அதாவது,  புலனாய்வுப்

பிrவில்  ேவைல  ெசய்த  ஒருவருைடய  கஸ்டத்தில்  வாழும்

குடும்பத்தினருக்கு,  கபிலம்மானின்  அனுமதி  இல்லாமல்

ஒருெதாைக பணத்ைதத் தான் வழங்கியேத தன்மீதான குற்றச்சாட்டு என அவன் ெதrவித்தான்.

ெபாதுவாக இம்மாதிr வருபவர்களுடன் உள்ேள இருப்பவர்கள் உடனடியாகப் பழகமாட்டார்கள். அவர்கள்

ெசால்வைதயும்  இேலசில்  நம்பமாட்டார்கள்.  புதிதாக  வந்தவைரச்  சில  நாட்கள்  நன்கு  அவதானித்த

பின்னேர  அவருடன்  பழகுவார்கள்.  ஏெனனில்  புலிகள்  இந்த  மாதிrச்  சிலைர  ைகதிகள்  ேவசத்தில்

இைடயிைடேய உள்ேள அனுப்பி,  அங்குள்ள ைகதிகள் என்ன  மேனாநிைலயில் இருக்கிறார்கள்,  என்ன

திட்டங்கள்  ைவத்திருக்கிறார்கள்,  தமது  விசாரைணகளின்  ேபாது  ெசால்லாமல்  ஒளித்த  ஏதாவது

விடயங்கள் மீதமிருக்கின்றனவா என உளவு பார்ப்பதுண்டு.

எனேவ இந்த சிறீ என்பவனின் விடயத்திலும் நாம் கவனமாகேவ நடந்து ெகாண்ேடாம். ஆனால் அவன்

எல்ேலாருடனும் நீண்டகாலம் பழகியவன் ேபால வலிந்து வந்து கைதக்கத் ெதாடங்கிவிட்டான். என்ைனப்

பற்றி ஏற்ெகனேவ ேகள்விப்பட்டதாகச் ெசால்லி, என்னுடனும் வலிந்து வந்து கைதத்தான்.

அவன்  ெசான்ன  தகவல்களிலிருந்து  அவனும்  கபிலம்மான்,  காந்தி  ேபான்றவர்கள்  ேபால

திrேகாணமைலையச்  ேசர்ந்தவன்  எனத்  ெதrய  வந்தது.  கபிலம்மானால்  பயிற்றுவிக்கப்பட்ட  அவன்,

தனது  கூடுதலான  புலனாய்வு  ேவைலகைள  ெகாழும்பிலும்,  ெதன்னிலங்ைகயின்  சில  பகுதிகளிலும்

ேமற்ெகாண்டு  வந்திருக்கிறான்.  ஐ.ேத.க  ஆட்சிக்  காலத்தில்  பாதுகாப்பு  அைமச்சராக  இருந்த  ரஞ்சன்

விேஜரத்ன மீதான புலிகளின் தாக்குதல் உட்படப் பல ெதன்னிலங்ைகத் தாக்குதல் முயற்சிகளில் தான்

புலனாய்வு ேவைலகளில் ஈடுபட்டதாகச் ெசான்னான்.

ெதன்னிலங்ைகயில்  தாம் புலனாய்வு  ேவைலகளுக்குச்  ெசல்லும்ேபாது,  தமது நடவடிக்ைககள் குறித்து

புலனாய்வுப்  பிrவின்  ேமல்மட்டத்திலுள்ள  ஒரு  சிலருக்கு  மட்டுேம  அந்தத்  தகவல்  ெதrந்திருக்கும்

என்றும்  அவன்  ெசான்னான்.  அத்துடன்  ஏற்ெகனேவ  ெதன்னிலங்ைகயில்  புலனாய்வு  ேவைலகளில்

ஈடுபட்டிருக்கும்  புலிக்  குழுக்களுக்கும்  தமக்கும்  எந்தவிதமான  அறிமுகேமா,  ெதாடர்புகேளா

இருப்பதில்ைல எனவும் ெசான்னான்.

அத்துடன்,  புலி இயக்க உறுப்பினர்களின்  பழக்க வழக்கங்களில் இருக்கும் கடுைமயான  கட்டுப்பாடுகள்

தமது  விடயத்தில்  இருப்பதில்ைல  எனவும்  அந்த  சிறீ  என்பவன்  குறிப்பிட்டான்.  அதாவது  தாம்

ெதன்னிலங்ைகயில்  புலனாய்வு  ேவைலகளில்  ஈடுபட்டிருக்ைகயில்,  மதுபானம்  அருந்துவது,  சிகரட்

புைகப்பது,  ெபண்களுடன்  பழகுவது,  சினிமா  பார்ப்பது,  சூதாடுவது  என்பன  ேபான்ற  விடயங்களில்

ஈடுபடுவதற்குத் தமக்கு அனுமதி உண்ெடன்று அவன் குறிப்பிட்டான். ஏெனனில் அப்படியான ெசயல்களில்

ஈடுபடுவதால்  ஏதாவது  பயனுள்ள  தகவல்கைளத்  தமது  இயக்கம்  ெபற  வாய்ப்புண்ெடன்றால்,  அைதச்

ெசய்வதில் தவறில்ைல எனத் தமது தைலைம கருதுகிறது என்பது அவன் ெசான்ன காரணம்.

அவன் ெசான்ன இந்தக் கருத்ைதக் ேகட்டேபாது, வியட்நாம் யுத்தத்தின் ேபாது, அங்கு ெதன் வியட்நாம்

ேதசிய  விடுதைல  முன்னணி  ைகயாண்ட  சில  நைடமுைறகள்  எனக்கு  ஞாபகம்  வந்தது.  அதாவது

ேபாrன் இறுதிக் கட்டத்தின் ேபாது, ‘வியட்ெகாங்’ ெகrல்லாக்கள் உலகிேலேய அெமrக்காவுக்கு ெவளிேய

இருந்த மிகப்ெபrய அெமrக்க இராணுவத் தளமான வியட்நாமில் இருந்த ‘டனாங்’ இராணுவத் தளத்ைதத்

தகர்க்க  முடிவு  ெசய்தனர்.  பல்லாயிரக்கணக்கான  அெமrக்க  இராணுவ  வரீர்கள்  தங்கியிருந்த  அந்த

முகாம்  ஏழு  பாதுகாப்பு  வைளயங்கைளக்  ெகாண்டது.  அந்தத்  தளத்ைதத்  தகர்ப்பதானால்,  முைறயான

புலனாய்வு  ேமற்ெகாள்ள  ேவண்டும்.  அதற்கு  ெகrல்லாக்கள்  அெமrக்கப்  ேபார்  வரீர்களுடன்  பழகும்

வியட்நாமிய விபச்சாrகைளப் பயன்படுத்திேய அைதச் ெசய்தனர். அதன் மூலம் மிகவும் ெவற்றிகரமான

முைறயில் தமது தாக்குதைல நடாத்தி முடித்தனர்.

புலிகள் வியட்நாமிய விடுதைலப் ேபாராளிகள் ேபான்ற ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பாளர்கள் அல்ல.  இன்னும்

ெசால்லப்ேபானால்,  ஏகாதிபத்தியத்தில்  தங்கி  நின்ேற  புலிகள்  தமது  ேபாராட்டத்ைத  முன்ெனடுத்தனர்.

(அதுேவ  புலிகளது  ேபாராட்டம்  இறுதியில்  ேதால்வியில்  முடிந்ததிற்கான  பிரதான  காரணிகளில்

ஒன்றுமாகும்)  ஆனால்  ஆயுதப்  ேபாராட்டத்தில்  ஈடுபடும்  உலகிலுள்ள  அேநகமான  இயக்கங்கள்  இந்த

மாதிrயான  வழிமுைறகைளப்  பயன்படுத்தி  வந்தது,  ஒரு  ெபாது  அம்சமாக  இருந்து  வந்திருக்கிறது.

அைதேய புலிகளும் ெசய்திருக்கின்றனர்.

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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Newsnow
Thendral Radio இந்த  சிறீ  ெசான்ன  தகவல்களிலிருந்து,  புலிகளின்  புலனாய்வுப்  பிrவு

முக்கியஸ்தர்களிைடேய சில ேவறுபாடுகளும் உண்ெடன்பது புலனாகியது.

அவனது  கருத்துப்படி,  ெபாட்டம்மாைன  விட,  கபிலம்மான்  சற்று

ெமன்ைமயானவர் என்ற கருத்து இருப்பது ெதrந்தது. கபிலம்மான் தனக்குத்

ெதrந்த பல மாற்று இயக்கப் ேபாராளிகைள கண்டும் காணாமல் விடுதைல

ெசய்திருப்பதாக  அவன்  ெசான்னான்.  சிறயீின்  கருத்துப்படி,

ெபாட்டம்மாைனப் ெபாறுத்தவைர, அவன் அப்படியானவர்களுக்கு வழங்கும்

தீர்ப்பு ‘மண்ைடயில் ேபாடுவது’ மட்டுேம.

சிறீ  இன்ெனாரு  தகவைலயும்  என்னிடம்  ெசான்னான்.  அதாவது  நான்

காலம் பிந்தி என்றாலும் விடுதைல ெசய்யப்படுேவன் என்றும், அந்தத் தகவைல தான் கபிலம்மானுடன்

இருந்த  காலத்தில்  அறிந்து  ெகாண்டதாகவும்  ெசான்னான்.  அதற்குக்  காரணம்  என்  ேபான்றவர்களின்

விடயங்கைள  கபிலம்மான்;  கவனிப்பதுதான்  என்றும்  ெசான்னான்.  ெபாட்டம்மாைனப்  ெபாறுத்தவைர,

புலிகளால் சந்ேதகத்தில் ைகது ெசய்யப்படுபவர்கள் அைனவரும் குற்றவாளிகேள. அவர்கைள சிைறயில்

அைடத்து  ைவத்து  சாப்பாடு  ெகாடுத்து,  அவர்கைள  நாட்கணக்கில்  விசாrத்துக்  ெகாண்டிருப்பது  வணீ்

ேவைல. அப்படியானவர்களின் கைதைய ஒரு துப்பாக்கிக் குண்டு மூலம் முடித்துவிட ேவண்டும் என்பேத,

ெபாட்டம்மானின் நிைலப்பாடு என்று அவன் ெசான்னான்.

இந்த சிற ீஎன்பவன்தான், சில நாட்களுக்கு முன்னதாக வைத முகாமுக்கு ெகாண்டு வரப்பட்ட விசுவமடு

ேதாழர் இராசமூர்த்தி என்பவரதும், அவரது மகனினதும் கைதையயும் எனக்குக் கூறினான்.

அவன் ெசான்ன தகவலின்படி, புலிகளுடன் இருந்த தனது மகைன மீட்ெடடுக்க பல வழிகளிலும் முயன்ற

இராசமூர்த்தி, இறுதியாக ஒருவாறு மகைன இயக்கத்திலிருந்து தப்ப ைவப்பதற்கு அவைனச் சம்மதிக்க

ைவத்து  ெசயலில்  இறங்கினார்.  அதன்படி  கண்டி  வதீி  ஓமந்ைதயில்  புலிகளின்  தைட  முகாமுக்கு

பக்கவாட்டில்  இருந்த  காடுகளுக்கூடாக,  தனது  மகைன  இரகசியமாக  அைழத்துக்ெகாண்டு  இராணுவக்

கட்டுப்பாட்டிலிருந்த வவுனியாைவ ேநாக்கிச் ெசன்றிருக்கிறார் இராசமூர்த்தி.

இந்தப்  பாைதயால்  ஏற்ெகனேவ  பலர்  புலிகளின்  கட்டுப்பாட்டில்  இருந்து  தப்பி  ெதன்னிலங்ைகக்குச்

ெசன்றிருக்கிறார்கள். அப்படியானவர்களுக்கு அந்தக் காட்டுப் பகுதிைய நன்கு அறிந்த கிராமவாசிகள் சிலர்

பணத்ைத  வாங்கிக்ெகாண்டு  உதவியிருக்கிறார்கள்.  இன்னும்  சிலருக்கு  புலிகளில்  உள்ள  சிலேர

உதவியிருக்கிறார்கள் என்றும் கைதகள் ெவளிவந்திருந்தன. இைவகள் எல்லாம் நான் கடத்தப்படுவதற்கு

முன்னர்  ெவளியில்  இருக்கும்ேபாது  அறிந்திருந்த  சங்கதிகள்.  நான்  இந்த  வைத  முகாமுக்கு  வந்த

பின்னர்கூட, பருத்தித்துைற ஹாட்லிக் கல்லூr மாணவனான மந்திைகையச் ேசர்ந்த ஒருவர் அவ்வாறு

ெசல்லும்ேபாது  ைகது  ெசய்யப்பட்டு,  எமது  வைத  முகாமுக்குக்  ெகாண்டு  வரப்பட்டு

அைடக்கப்பட்டிருந்தார்.

அந்தப்  பாைதயிேலேய  ேதாழர்  இராசமூர்த்தியும்  தனது மகைன  இயக்கத்திலிருந்து ெவளிேய  எடுத்து

அைழத்துச் ெசன்றிருக்கிறார். ஆனால் அவரது கஸ்டகாலம் அவர் ெசன்ற ேநரத்தில் புலிகள் இவ்வாறான

தப்பிேயாடுதல்கைளத் தடுப்பதற்காக பாதுகாப்ைபப் பலப்படுத்தி இருந்திருக்கிறார்கள். அதனால் அவரும்,

அவரது மகனும் புலிகளிடம் அகப்பட்டுவிட்டார்கள்!  புலிகைளப்  ெபாறுத்தவைர இது சாதாரண  குற்றம்

அல்ல. இராசமூர்த்தி என்ற சாதாரண மனிதர் அவ்வாறு ெசய்தாேல மகா குற்றம். அப்படியிருக்க தமது

இயக்கத்தில் இருக்கும் ஒருவைர – அவர் மகனாக இருந்தாலும் - ‘கடத்தி’ச் ெசன்றால், அது புலிகளின்

அகராதியில் எத்தைகய குற்றமாகக் கணிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பைத விவrக்க ேவண்டியதில்ைல.

மகைன இரகசியமாகக் கூட்டிச் ெசல்லும்ேபாது, பிடிபட்டால் புலிகள் தம்ைம என்ன ெசய்வார்கள் என்பது,

புலிகளில்  சிலருடன்  ெநருங்கிப்  பழகிய இராசமூர்த்திக்கும் ெதrயாமல்  இல்ைல.  அப்படி  ஒரு நிைல

ஏற்பட்டால்,  தன்ைனேய  அழித்துக்  ெகாள்வது  என  அவர்  தீர்மானித்திருந்தபடியால்,  கூடேவ  தான்

அருந்தித் தன்ைன மாய்த்துக் ெகாள்வதற்காக ஒரு கிருமிநாசினிப் புட்டிையயும் எடுத்துச் ெசன்றிருக்கிறார்.

(பாருங்கள்!  இந்த  ‘விடுதைல வரீர்களின்’  ைககளில் இருந்து தப்புவதற்காக மக்கள் தமது இன்னுயிைர

விடவும் தயாராக இருந்திருக்கிறார்கள்!!) புலிகள் அவைரயும் மகைனயும் ைகது ெசய்ததும், இராசமூர்த்தி

கிருமிநாசினிைய அருந்தி  இருக்கிறார்.  ஆனால்  புலிகள்  விைரந்து  தடுத்துவிட்டதால்,  அைதச்  சrயாக

அவர்  அருந்த  முடியவில்ைல.  அதனால்  அவரது  உயிர்  காப்பாற்றப்பட்டு,  இங்கு  ெகாண்டு

வரப்பட்டிருக்கிறார்.

இந்தக் கைதைய சிறீ என்பவன் ெசால்லித்தான் நான் முதலில் அறிந்து ெகாண்ேடன்.  பின்னர் ேதாழர்

இராசமூர்த்தியும்  நானும்  ஒன்றாக  நாவற்குழி  –  ேகாவிலாக்கண்டி  திறந்தெவளி  சிைச;சாைலயில்

இருந்தேபாது, அது உண்ைமதான் என்பைத அவrடம் உறுதிப்படுத்திக் ெகாண்ேடன்.

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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