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புலிகளின் வைத முகாம்களில் ஒன்றைர ஆண்டுகள் துன்புற்ற ேதாழர் மணியம் எழுதும்

அனுபவத்ெதாடர் (88)

88. முள்ளிவாய்க்காலின் இன்ெனாரு முகம்!

இலங்ைகக்கு  எதிராக  வrந்து  கட்டிக்ெகாண்டு  சர்வேதச

rதியாகவும்,  உள்நாட்டிலும்  உள்ேநாக்கத்துடன்  ெசயல்பட்டு

வரும்  சக்திகள்,  இறுதியுத்த  ‘உrைம  மீறல்கள்’  குறித்தும்,

‘முள்ளிவாய்க்கால்  படுெகாைலகள்’  குறித்தும்  திட்டமிட்ட

முைறயில்  உலகளாவிய  பிரச்சாரங்கைளத்  ெதாடர்ச்சியாகச்

ெசய்து  வருகின்றன.  அவர்கள்  விடுதைலப்  புலிகள்  மூலம்

ெதன்னாசியப்  பிராந்தியத்தில்  உருவாக்குவதற்குப்  ேபாட்டிருந்த

திட்டங்கைள,  இலங்ைக  அரசு  2009  ேம  மாதத்துடன்  தவிடு

ெபாடியாக்கிவிட்டதால்  ஏற்பட்டுள்ள  சினமும்,  வஞ்சம்  தீர்ப்பும்

இந்தப் பிரச்சாரங்களில் ெதrகிறது.

உண்ைமயில்  யுத்தத்தின்  இறுதிக்கட்டத்தில்,  அதில்  சம்பந்தப்பட்ட  இருதரப்புகளான  அரசும்  புலிகளும்

கணிசமான மனித உrைம மீறல்களில் ஈடுபட்டைத எவரும் மறுக்க முடியாது. அரச பைடகளின் உrைம

மீறல்கள்  சில,  அரசாங்கம்  நியமித்த  கற்றுக்  ெகாண்ட  பாடங்கள்  மற்றும்  நல்லிணக்கத்துக்கான

ஆைணக்குழு  மூலம்  ெவளி  வந்திருக்கிறது.  ஆனால்  அதற்குத்  தகுந்த  பrகாரம்  இன்னமும்

காணப்படவில்ைல என்பது இன்ெனாரு விடயம்.

அேதேநரத்தில் புலிகள் இந்த யுத்தத்தில் ெசய்த மனித உrைம மீறல்கள், அதுவும் தனது ெசாந்த மக்கள்

மீேத  நிகழ்த்திய ெகாடுைமகள்,  உrய முைறயில் ெவளிக்ெகாணரப்படவில்ைல.  அதுமாத்திரமல்லாமல்,

அைவ திட்டமிட்ட முைறயில் பல்ேவறு தரப்புகளாலும் மூடி மைறக்கப்பட்டும் வருகின்றன.

இறுதியுத்த ேநரத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் சம்பந்தமாக ஆராய்ந்து தனக்கு அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பதற்காக,

ஐ.நா ெசயலாளர் நாயகம் பான் கீ மூன் தருஸ்மன் என்பவர் தைலைமயில் ஒரு குழுைவ நியமித்தார்.

அக்குழு வழங்கிய இறுதி அறிக்ைகயில் அரச பைடகள் மீது 6 குற்றச்சாட்டுகைளயும்,  புலிகள் மீது 7

குற்றச்சாட்டுகைளயும்  சுமத்தியது.  புலிகள்  மீது  சுமத்திய  குற்றச்சாட்டுகளில்  ஒன்று  சிறுவர்கைளப்

பலவந்தமாகத் தமது பைடயணிகளில் இைணத்துக் ெகாண்டார்கள் என்பதாகும்.

ஆனால் இப்ெபாழுது ேமற்கு நாடுகளும் சr, அவர்களுக்குக் காலம்காலமாக துதிபாடி வரும் சர்வேதச

மனித உrைம அைமப்புகளும் சr, இறுதி யுத்தத்தில் இலங்ைக

அரசுக்கு சகல வழிகளிலும் உதவிய இந்தியாவும் (பிரதானமாக

தமிழ்நாட்டிலுள்ள  அரசியல்  கட்சிகள்)  சr,  தருஸ்மன்

அறிக்ைகயில்  கூறப்பட்டவற்ைறக்கூட  மறந்து,  ஒரு

தைலப்பட்சமாக  இலங்ைக  அரைச  மட்டும்  குற்றம்சாட்டி

வருவது, எந்த வைகயில் நியாயம் என்பது ெதrயவில்ைல.

ஒரு  யுத்தத்தில்  ஈடுபடும்  எவரும்  நாசகாரமான  அழிவு

ேவைலகளில்  ஈடுபடுவது  எல்லாக்  காலங்களிலும்,  எல்லா  நாடுகளிலும்  நடந்து  வந்திருக்கிறது

என்பதற்காக,   அது  சகஜம்தான்  எனக்கூறி,  அைதத்  தட்டிக்கழித்துவிட  முடியாது.  அந்த  வைகயில்

இலங்ைக  அரச  பைடகள்  இைழத்ததாகக்  கூறப்படும்  மனித  உrைம  மீறல்கள்  உrய  முைறயில்

விசாrக்கப்பட்டு, குற்றமிைழத்தவர்கள் தண்டிக்கப்படுவது அவசியமானது என்பதில் இரண்டாம் கருத்துக்கு

இடமில்ைல.

ஆனால்  அேதேநரத்தில்  யுத்தத்தில்  ஈடுபட்ட  மறுதரப்பான  புலிகளின்  மனித  உrைம  மீறல்களும்

விசாrக்கப்பட்டு,  அதற்குப்  ெபாறுப்பானவர்களும் தண்டிக்கப்படுவது அவசியமானது.  ஆனால்  இலங்ைக

அரசாங்கத்தின்  மனித  உrைம  மீறல்கள்  பற்றி  உரத்துக்  கைதப்பவர்கள்,  புலிகளின்  மனித  உrைம

மீறல்கள் குறித்து வாய் திறக்க மறுக்கிறார்கள். ஏன் இந்த ஓரவஞ்சகமான நிைல? அதற்கான பின்னணிக்

காரணம் என்ன?  புலிகள் ெசய்த  மனித  உrைம மீறல்கள்  உrய முைறயில் ஆவணப்படுத்தப்படாமல்

இருப்பது  ஒருபக்கம்  இருக்க,  புலிகளது  அட்டூழியங்கைள  ேநrல்  கண்டவர்கள்கூட,  அவற்ைறப்

பகிரங்கப்படுத்தினால் தம்ைம “துேராகிகள்” என புலிசார்பு ஊடகங்கள் முத்திைர குத்தி விடுவார்கள் என்ற

பயம் அவர்களுக்கு இருப்பைதயும்கூட காணமுடிகிறது.

ஆனால்  உண்ைமயில்  புலிகளின்  அட்டூழியங்கள்  குறித்து ெதrந்தவர்கள் அவற்ைற அச்சம் ஏதுமின்றி

ெவளிப்படுத்த  முன்வருவது மிகவும் அவசியமானது.  அப்ெபாழுதுதான்  இறுதி  யுத்தத்தில் இரு தரப்பும்

இைழத்த உrைம மீறல்கள் பற்றிய விசாரைணைய பக்கச் சார்பின்றி முழுைமப்படுத்த முடியும்.  அந்த

வைகயில்,  பல  வழிகளிலும்  புலிகளால்  ெதாடர்ச்சியாகப்  பாதிக்கப்பட்டு  வந்த  எனது  குடும்பத்தின்

பல்ேவறு  ேசாகக்  கைதகளில்  ஒரு  விடயத்ைத  மட்டும்,  இந்த  வாரத்  ெதாடrல்  குறிப்பிடலாம்  என

விரும்புகிேறன்.

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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இந்த சம்பவம் நடந்தது 1993ஆம் ஆண்டு. அவ்வாண்டு புலிகளின் ‘மாவரீர் தின’த்ைதெயாட்டி,  புலிகளது

ேபாராளிகள் புைதக்கப்பட்ட மயானங்கைளத் துப்புரவு ெசய்வதற்காக வடீ்டுக்ெகாருவைரத் தரும்படி, எனது

ெசாந்தக்  கிராமமான  இயக்கச்சிப்  பகுதியிலுள்ள  முகாவில்  கிராம  மக்கைளப்  புலிகள்

ேவண்டியிருக்கிறார்கள். எமது கிராம மக்கள் ெபரும்பாலும் பாமரத்தனமான, ெசான்னைத வஞ்சகம் கரவு

இல்லாமல்  நம்புகின்ற  ெசய்கின்ற  மக்களாைகயால்,  புலிகளின்  ேவண்டுேகாைள  விசுவாசமாக  ஏற்று,

ெபரும்பாலும்  தமது  குடும்பங்களிலுள்ள  பதின்ம  வயதுச்  சிறுவர்கைளயும்,  இைளஞர்கைளயும்  அந்தப்

பணிக்கு அனுப்பி ைவத்திருக்கிறார்கள்.

அப்படிப் ேபானவர்களில் பல சிறுவர்கள் உrய ேநரத்தில் வடீு திரும்பாததால், அவர்களின் ெபற்ேறார்கள்

கலவரமைடந்து தமது பிள்ைளகைளத் ேதட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். உள்ளுர் புலிப் ெபாறுப்பாளர்களிடம்

விசாrத்த  ெபாழுது,  “உங்கள்  பிள்ைளகள்  நிச்சயம்  வந்துவிடுவார்கள்.  கவைலப்பட  ேவண்டாம்”  எனச்

ெசால்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால் நாட்கள் பலவாகியும் அவர்களது பிள்ைளகள் வடீு வந்து ேசரவில்ைல.

ஆனால் அப்படிப்ேபான  எமது கிராமத்து சிறுவர்களில் ஒரு சிலர் புலிகளின்  பிடியிலிருந்து தப்பி ஓடி

வந்துவிட்டனர். அவர்கள் ெசான்ன தகவலின்படி, மயானம் துப்புரவாக்க எனச் ெசால்லிப் புலிகள் கூட்டிச்

ெசன்றவர்கைள,  அந்தப்  பணி  முடிந்ததும்  பலவந்தமாகக்  கட்டாய  இராணுவப்  பயிற்சிக்குக்  ெகாண்டு

ெசன்றுள்ளதாகத் தகவல் கிைடத்தது.

அந்தச்  சிறுவர்களின்  ெபற்ேறார்கள்  கண்ணரீும்  கம்பைலயுமாக  புலிகளின்  பல  காrயாலயங்களுக்கும்,

ெபாறுப்பாளர்களிடமும் நைடயாய் நடந்தும் எந்தவிதமான பிரேயாசனமும் ஏற்படவில்ைல. தாம் அப்படி

ஒருவைரயும்  பிடித்துச்  ெசல்லவில்ைல  என்பேத  புலிகளின்  ஏேகாபித்த  பதிலாக  இருந்தது.  அந்தப்

பிள்ைளகளின்  ெபற்ேறார்கள்  ெசஞ்சிலுைவச்  சங்கத்திடமும்  ெசன்று  முைறயிட்டார்கள்.  அவர்களும் 

தமது பங்கிற்கு புலிகளிடம் விசாrத்துவிட்டு, தம்மிடம் அப்படியான சிறுவர்கள் யாரும் இல்ைலெயனப்

புலிகள் கூறியதாகத் ெதrவித்துவிட்டனர்.

புலிகளால்  இவ்வாறு  பலவந்தமாகப்  பிடித்துச்  ெசல்லப்பட்ட

எமது கிராமத்து சிறுவர்களில் எனது மைனவியின் உடன் பிறந்த

அக்காவின்  மகனும்  (எனது  ெபறாமகன்)  ஒருவன்.  புலிகள்

அவைனப்  பிடித்துச்  ெசல்லும்  ேபாது  அவனுக்கு  16  வயது

இருக்கும். கல்விப் ெபாதுத் தராதரப் (சாதாரண) பrட்ைச எடுத்து

முடித்திருந்தான்.  படிப்பில்  ஓரளவு  ெகட்டிக்காரன்.  அவைன

‘தேனசா’  என  வடீ்டில்  கூப்பிடுவார்கள்.  அவன்  தன்னுடன்

ேசர்த்து  7  சேகாதரர்களுடன்  கூடப்  பிறந்தவன்.  இவன்

குடும்பத்தில் மூன்றாவது பிள்ைள. தகப்பன் சில வருடங்களுக்கு

முன்னர்  இருதய  ேநாய்  காரணமாக  இறந்துவிட்டார்.  தகப்பன்

இன்ைமயாலும்,  ெதாடர்  யுத்த  சூழ்நிைலயாலும்  சீவியம்  நடத்துவதற்ேக  அக்குடும்பம்  மிகவும்

சிரமப்பட்டதால், மூத்த மகன் தன் பள்ளிப்படிப்ைப இைடயில் நிறுத்திவிட்டு, விவசாயம் ெசய்தும், கூலி

ேவைல ெசய்தும் வாழ ேவண்டிய நிைலயில் அந்தக் குடும்பம் இருந்தது.

தேனசா என்ற அந்தச் சிறுவைன இழந்ததால், அந்தக் குடும்பம் ெபரும் ேசாகத்தில் மூழ்கியது. அவர்கள்

எவ்வளேவா முயற்சிகள் எடுத்தும் அவைன ஒருமுைறயாவது கண்களால் கூடக் காண முடியவில்ைல.

ஆனாலும்  அவனது  குடும்பத்தினர்  ெசஞ்சிலுைவச்  சங்கம்  ேபான்ற  நிறுவனங்கள்  மூலம்  ெதாடர்ந்து

முயற்சித்துக் ெகாண்ேட இருந்தனர். புலிகளின் நடவடிக்ைககைள அந்த நிறுவனங்களும் நன்கு அறியும்

என்றாலும்,  அவர்களால்  ஒரு  கட்டத்துக்கு  ேமல்  எதுவும்  ெசய்ய  முடியாது.  அதுவும்  ஏைழ  எளிய

குடும்பத்துப் பிள்ைளகைளப் புலிகள் பிடித்துச் ெசன்றார்கள் என்றால், அவர்கள்பாடு நாதியற்ற நிைலதான்.

இந்த  நிைலயில்  சில  வருடங்கள்  ஓடிச்  ெசன்றுவிட்டன.  இந்த  நிைலைமயில்  திடீெரன்று  ஒருநாள்

ெசஞ்சிலுைவச் சங்கம் தேனசா பற்றிய ஒரு ெசய்திைய அவனது குடும்பத்தினருக்கக் ெகாண்டு வந்தது.

அந்தச் ெசய்தியின்படி,  தேனசா புலிகளுடன்தான்  இருப்பதாகவும்,  அவனுக்கு இப்ெபாழுது 18 வயதுக்கு

ேமலாகிவிட்டதாலும்,  அவன்  தனது  ெசாந்த  விருப்பத்தின்  ேபrல்  புலிகள்  இயக்கத்தில்  ேசர்ந்து

ெசயல்படுவதாலும்,  அவனது  விருப்பத்ைத  மீறி  அவைன  வடீ்டுக்குத்  திரும்பவும்  அனுப்பி  ைவக்க

முடியாது என்பதுதான் அந்தச் ெசய்தி. இது எப்படி இருக்கிறது என்று பாருங்கள்!

ஒரு  சிறுவைன  வலுக்கட்டாயமாக  தமது  பைடயணிக்குப்  பிடித்துச்  ெசன்ற  புலிகள்,  அவைன  சில

வருடங்கள் மைறத்து ைவத்திருந்து,  அவனுக்கு மூைளக் சலைவயும்,  இராணுவப் பயிற்சியும் வழங்கி,

அவன்  இயக்கங்களில் ேசரக்கூடிய  வயைத  அைடந்த  பின்னர்,  மக்களுக்கு  பக்கம் சாராமலும்,  ஒளிவு

மைறவின்றியும்  ேசைவ  ெசய்ய  ேவண்டிய  ஒரு  நிறுவனத்தின்  மூலம்,  இப்படியான  ஒரு  ேமாசடிக்

கைதையச் ெசால்லி அனுப்பி இருக்கிறார்கள்.

பின்னர் 2000ஆம் ஆண்டில் புலிகள் எமது கிராமம் உட்பட, இயக்கச்சிப் பகுதியிலிருந்த கிராம மக்கைள

(ஆைனயிறவு இராணுவ முகாம் மீதான தாக்குதலுக்கா) அங்கிருந்து பலவந்தமாக வன்னிக்கு விரட்டினர்.

அதிலும்  ஒரு  சிலர்  தப்பி  இராணுவக்  கட்டுப்பாட்டிலிருந்த  யாழ்ப்பாணப்  பகுதிகளுக்குச்  ெசன்றாலும்,

ெபரும்பான்ைமேயார் புலிகளின் பிடியில் அகப்பட்டு ைகயில் கிைடத்தைத எடுத்துக் ெகாண்டு விசுவமடு,

உைடயார்கட்டு ேபான்ற பகுதிகளுக்குச் ெசன்றனர்.  அவர்களில் எனது இைளய (அக்கா)  சேகாதrயுடன்

வாழ்ந்து  வந்த  95  வயது  நிரம்பிய  எனது  தகப்பனாரும்  ஒருவர்.  சில  வருடங்களாக  எழுந்து  நடக்க

முடியாத  நிைலயில்  இருந்த  அவைர,  ெபரும்  சிரம்களுக்கு  மத்தியில்,  பல  நாட்கள்  முயற்சி  எடுத்து

விசுவமடுவுக்குக் ெகாண்டுேபாய் ேசர்த்தனர்.

எனது மைனவியின் சேகாதrயின் குடும்பமும் விசுவமடுவுக்ேக ெபன்றது. அங்கு அவர்கள் ெசன்று வாழத்

ெதாடங்கிய  பின்னேர,  புலிகளால்  பிடித்துச்  ெசல்லப்பட்ட  அவர்களது  மகன்  தேனசாைவ  பல
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வருடங்களின் பின் முதன்முைறயாக வடீு ெசன்று தாையயும், சேகாதரர்கைளயும் பார்ப்பதற்குப் புலிகள்

அனுமதி வழங்கினர்.

இதன்பின்னர்  அந்தக்  குடும்பமும்,  எனது  சேகாதர,  சேகாதrகளின்  குடும்பங்களும்,  எமது

கிராமத்தவர்களின்  ஏைனய  பல  குடும்பங்களும்  பல  தடைவகள்  இடம்  ெபயர்ந்து,  கைடசியாக  இறுதி

யுத்தம் நடந்த 2009 ேம மாதம் முள்ளிவாய்க்காலில் அகப்பட்டுக் ெகாண்டனர்.

இந்த  இறுதி யுத்த ேநரத்தில் முள்ளிவாய்க்காலில் எமது கிராம மக்களில் சிலர் எறிகைண வசீ்சிலும்,

துப்பாக்கிச் சூடுகள் மத்தியில் சிக்கியும் மரணமைடந்தனர்.  எனது மூத்த சேகாதரனின் மைனவி (எனது

ைமத்துனி)  எறிகைண  வசீ்சில் மரணமைடந்தார்.  ேநாயாளியான  எனது இைளய சேகாதrயின்  கணவர்

மருத்துவ  வசதிகள்  இன்றி  மரணித்தார்.  எனது  மைனவியின்  தாய்  மாமனும்,  அவரது  மைனவியும்

(அவர்களுக்குப் பிள்ைளகள் இல்ைல) புலிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்கு

பலருடன் ேசர்ந்து தப்பிேயாடி வருைகயில் புலிகள் பின்னாலிருந்து சுட்டதில் மாமனார் இறந்துவிட்டார்.

மாமியாைர இராணுவம் காப்பாற்றி வவுனியாவுக்குக் ெகாண்டுேபாய் ேசர்த்தது.

இைடக்காட்ைடச் ேசர்ந்த கந்தசாமி என்ற எனது ஒன்றுவிட்ட சேகாதரர் ஒருவரும், அவரது மைனவியும்,

தமது மகள் ேபரப்பிள்ைளயுடன் இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிைய ேநாக்கி ஓடி வந்தனர். மகள் தனது

பிள்ைளயுடன்  ஒருவாறு  தப்பி  வந்துவிட்டார்.  ஆனால்  எனது  ஒன்றுவிட்ட  சேதாதரரும்  மைனவியும்

இன்றுவைர வந்து ேசரவில்ைல. இப்படி எத்தைனேயா ேசாகக் கைதகள்...

முள்ளிவாய்க்காலில் மிகக் குறுகிய ஒரு பகுதிக்குள் மக்கைளப் புலிகள் அடக்கி ைவத்திருந்ததால், அங்கு

எனது  மைனவியின்  குடும்பம்  அடிக்கடி  தேனசாைவப்  பார்க்க்கூடியதாக  இருந்தது.  அேதேவைளயில்

அவன்  புலிகளால்  பிடித்துச்  ெசல்லபப்பட்ட  பின்பு,  16  வருடங்களாக  நாம்  யாழ்ப்பாணத்தில்  இருந்த

காலத்திலும் சr, பின்னர் ெகாழும்பில் வாழ்ந்த காலத்திலும் சr, ெவளிநாட்டுக்கு புலம்ெபயர்ந்து வந்த

பின்னரும் சr, ஒருமுைற தன்னும் எம்முடன் ெதாடர்பு ெகாண்டு கைதத்தது கிைடயாது.

நாம்  யாழ்ப்பாணத்தில்  வாழ்ந்த  காலத்தில்  தேனசாவின்  இரண்

டாவது  அண்ணைன  அங்கு  அைழத்து  எமது  பராமrப்பில்

ைவத்திருந்ேதாம்.  நாம்  ெகாழும்புக்கு  இடம்  ெபயர்ந்த  ேபாது

அங்கும்  அவைன  அைழத்து  வந்து  எம்முடன்  ைவத்திருந்ேதாம்.

எமது  குடும்பம்  ெவளிநாட்டுக்கு  வந்த  பின்னர்,  அவன்

ெவளிநாட்டுக்கு  வரும்வைர  சிறிது  காலம்  ெகாழும்பில்

தங்கியிருந்தான்.  அவனுடனும் தம்பியாரான தேனசா ஒருேபாதும்

கைதத்ததில்ைல.

இந்த நிைலயில் இறுதி யுத்தம் நடந்த நாட்களில் திடீெரன ஒருநாள், தேனசா ெகாழும்பிலிருந்த தனது

அண்ணனுடன்  ெதாைலேபசியில்  ெதாடர்பு ெகாண்டு  கைதத்துள்ளான்.  அத்துடன்  தனது அண்ணனிடம்

ெவளிநாட்டில்  உள்ள  எமது  ெதாைலேபசி  இலக்கத்ைதப்  ெபற்று,  அவனது  சிறிய  தாயாரான  எனது

மைனவியுடனும் கைதத்தான்.

எனது மைனவி அவனுடன் கைதக்கும் ேபாது, அவனது தாயார் சேகாதரர்கைள எப்படியும் அந்த யுத்தப்

பிரேதசத்திலிருந்து  காப்பாற்றி  அனுப்பும்படியும்,  முடியுமானால்  அவைனயும்  அங்கிருந்து  தப்பி

ஓடும்படியும் கூறியிருக்கிறார்.  அவன் அதற்கு எவ்விதமான பதிலும் கூறவில்ைல.  அதற்கான காரணம்

என்னெவன்பது  எனக்குத்  ெதrயும்.  தேனாசா  தானாகத்  திடீெரன  எமக்குத்  ெதாைலேபசி  எடுத்திருக்க

முடியாது. அதுவும் அந்த இறுதி யுத்த ேநரத்தில முள்ளிவாய்க்கால் யுத்த முைனயிலிருந்து ெதாைலேபசி

எடுப்பதானால் புலிகளால் மட்டுேம முடியும்.

எனேவ புலிகேள ஏேதாெவாரு ேநாக்கத்துக்காக அவனுக்கு அந்தத் ெதாைலேபசி இைணப்ைப ஏற்படுத்திக்

ெகாடுத்திருக்க  ேவண்டும்  என  நான்  ஊகித்ேதன்.  ெகாழும்பிலிருந்த  அவனது  அண்ணனுடனும்,

ெவளிநாட்டிலிருந்த  எம்முடனும்  கைதப்பதற்கு  என்றுமில்லாதவாறு,  (அதுவும்  மிகவும்  ெநருக்கடியான

இறுதி  யுத்த  காலகட்டத்தில்)  ெதாடர்பு  ஏற்படுத்திக்  ெகாடுத்த  புலிகள்,  எங்களுடனான  அவனது

உைரயாடைல  நிச்சயமாக  ெசவிமடுத்துக்  ெகாண்டிருந்திருப்பார்கள்.  அதனால்தான்  எனது  மைனவியின்

ேவண்டுேகாளுக்கு அவனால் பதில் அளிக்க முடியவில்ைல. எனேவ எனது மைனவியின் ேவண்டுேகாைள

ஏற்று தேனசா புலிகைளவிட்டுத் தப்புவதற்கு விரும்பினாலும், அது நடக்க முடியாத காrயம்.

அத்துடன்  அடுத்த  சில  நாட்களில்  அவைன  புலிகள்  பலியிடுவதற்குத்  திட்மிட்டிருக்ைகயில்  ெசய்த

ஏற்பாேட  இந்த  உைரயாடல்.  ெபாதுவாக  பல  நாடுகளில்  தூக்குத்  தண்டைனக்  ைகதி  ஒருவைரத்

தூக்கிலிடுவதற்கு  முன்னர்  அவரது  இறுதி  விருப்பம்  என்ன  எனக்  ேகட்கும்  ஒரு  வழைம  உள்ளது.

அதுேபாலத்தான்  இைதயும்  புலிகள்  எமது  ெபறாமகன்  தேனசாவின்  விடயத்திலும்  நடாத்தி

முடித்திருக்கிறார்கள்.

அவனுக்கு  புலிகளால்  இைழக்கப்படவிருந்த  விபrதத்ைத  அறியாத  நாம்,  அவன்  பல  வருடங்களின்

பின்னர் ெகாழும்பிலிருந்த அவனது அண்ணனுடனும், எம்முடனும் கைதத்தைதயிட்டு நாம் சந்ேதாசத்தில்

இருந்ேதாம்.

ஆனால்  அந்தச்  சந்ேதாசம்  நீடிக்கவில்ைல.  அவன்  கைதத்த  சில  வாரங்களில்  திடீெரன  ஒருநாள்

ெகாழும்பிலிருந்த  அவனது  அண்ணனுடன்  முள்ளிவாய்க்காலில்  இருந்து  புலிகளின்  சார்பாக  ஒருவன்

ெதாடர்பு  ெகாண்டு,  தேனசா  இலங்ைகக்  கடற்பைடக்கு  எதிராக  கடற்புலிகள்  ேமற்ெகாண்ட  தாக்குதல்

நடவடிக்ைக  ஒன்றின்ேபாது  ‘வரீ  மரணம்’  அைடந்துவிட்டதாகச்  சர்வ  சாதாரணமாகச்  ெசான்னதுடன்,
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இந்தத்  தகவைல  ெவளிநாட்டில்  இருக்கும்  அவனது  சிறிய  தாயாrன்  குடும்பத்துக்கும்  (எமக்கும்)

அறிவிக்கும்படி  ெசால்லியிருக்கிறான்.  தேனசாவின்  கைதைய  புலிகள்  சர்வ  சாதாரணமாக  இவ்வாறு

முடித்து ைவத்துவிட்டனர்.

அவைன ெவற்றிெபற முடியாத ஒரு முயற்சியில் பலியாக்கப் ேபாகிேறாம் என்று ெதrந்து ெகாண்ேட,

அவனது சேகாதரனுடனும், எம்முடனும் திட்டமிட்டு கைதக்க ைவத்துவிட்டு, இரண்ெடாரு கிழைமகளில்

அவனது  கைதைய முடித்திருக்கிறார்கள்.  இைத  ஒரு  தற்ெசயலான  சம்பவம்  என  யாராவது  ெசால்ல

முடியுமா? இப்படி எத்தைன ேபாராளிகளின் உயிர்கைளப் பலியிட்டிருப்பார்கள்.

இந்தச்  சிறுவர்கைள  வாழ  ேவண்டிய  வயதில்  வாழ  விடாது  பறிக்கும்  உrைமைய  இந்த

அேயாக்கியர்களுக்கு வழங்கியது யார்? எத்தைன எத்தைன இந்த முகம் ெதrயாத சிறுவர்கள் யுத்தத்தில்

பலியாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.  இன்று பிரபாகரனின்  கைடசி மகன் பாலச்சந்திரனின்  மரணத்ைத  உலகம்

முழுவதுமுள்ள அரசியல் வியாபாrகள் சந்ைதப் ெபாருளாக்கி இலாபம் சம்பாதிக்கிறார்கள். யாேரா ஒரு

இலங்ைக  இராணுவ  வரீன்  பாலச்சந்திரனின்  புைகப்படங்கைள  எடுத்துச்  சர்வேதச  மாபியா

வியாபாrகளுக்கு விற்றுப் ெபரும்ெதாைக பணம் சம்பாதித்ததால்,  பாலச்சந்திரன் விளம்பரப் ெபாருளாகி

இருக்கிறான்.  ஆனால்  புலிகளால்  ேபாrல்  பலியிடப்பட்ட  ஆயிரக்கணக்கான  ஏைழச்  சிறுவர்களின்

படங்கைள யாரும் எடுப்பதற்கு புலிகள் அனுமதிக்காததால், அவர்கள் முகமற்ற பிண்டங்களாய், நாதியற்ற

மனிதர்களாகய் இந்த மண்ணில் புைதயுண்டுேபாய் கிடக்கிறார்கள்.

இப்படித்  தமது  ேபாராளிகைளேய  புலிகள்  ெதrந்து  ெகாண்டு  பலியிட்டது  மட்டுமல்ல,  ேபாrல்

காயமுற்றிருந்த தமது ேபாராளிகைளக்கூட ஈவிரக்கமற்று, பஸ்களில்; ஏற்றிச் ெசன்று அவற்றிற்கு குண்டு

ைவத்து,  அவர்கள்  அத்தைன  ேபைரயும்  ெகான்ெறாழித்திருக்கிறார்கள்.  புலிகளின்  கட்டுப்பாட்டிலிருந்து

தப்பிேயாடி  இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த  ஆயிரக்கணக்கான  ெபாதுமக்கள் மீது துப்பாக்கிச்  சூடும்,

எறிகைண வசீ்சும் நடாத்திப் பலைரக் ெகாைல ெசய்திருக்கிறார்கள். இைவெயல்லாம் ேபார்க் குற்றங்கள்

அல்லாமல், ெவறும் சினிமாக் காட்சிகளா?

இன்று இலங்ைக அரசாங்கம் ெசய்த இறுதிப் ேபார்க் குற்றங்கள் சம்பந்தமாக கூக்குரல் இடும் சர்வேதச

மனித உrைம அைமப்புகளும், ேமற்கு நாடுகளும், தமிழ்நாட்டு அரசியல் பிைழப்புவாதிகளும், புலிகளின்

இந்த  மிேலச்சத்தனமான  நடவடிக்ைககள்  பற்றி  என்ன  கூறப்  ேபாகிறார்கள்?  எம்மவனுக்கு  ஒரு  நீதி,

மற்றவனுக்கு இன்ெனாரு நீதி என விட்டுவிடப் ேபாகிறார்களா?

‘சர்வேதச  சமூகம்’  என்று  ெசால்லிக்  ெகாண்டு,  இன்று  உலகின்  முன்னால்  ேவசம்  ேபாடுபவர்கள்

இன்றில்லாவிட்டாலும்,  என்றாவது ஒருநாள்  இந்தக்  ேகள்விகளுக்குப்  பதில்  இறுத்ேத  ஆக  ேவண்டும்.

அதுவைர  தேனசா  ேபான்ற  அப்பாவிப்  ேபாராளிகளினதும்,  புலிகளால்  இந்த  ேபார்  முழுவதிலும்  -

குறிப்பாக இறுதி யுத்த ேநரத்தில் ெகால்லப்பட்டவர்களினதும் - ஆத்மா சாந்தியைடயப் பிரார்த்திப்ேபாமாக!

ெதாடரும்

முன்ைனய பதிவுகள்
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