முன்னால் ப ாராளி சாமந்தி கூறும் உண்மமக் கமத

[விடுதலைப் புைிகளின் முன்னாள் உறுப்பினரான 30வயதான சாமந்தி என்பவர் மூன்று பிள்லளகளுக்கு தாயாவார். 1990ல்
புைிகள் அலமப்பில் இலைந்து ககாண்ட இவர் 2004 ல் புைிகள் அலமப்லபச் சசர்ந்த கபாறுப்பாளர் ஒருவலரத் திருமைம் முடித்த
பின்னர் அந்த அலமப்பிைிருந்து விைகிக் ககாண்டார்.
பிரித்தானிய கதாலைக்காட்சி சசலவயான 'சனல் 04' கதலைக்காட்சி சசலவயால் முதைில் கவளியிடப்பட்ட, விடுதலைப்
புைிகள் அலமப்லபச் சசர்ந்த 12 உறுப்பினர்கள் நிற்கும் ஒளிப்படம் ஒன்லை உள்ளுர் பத்திரிலக ஒன்று சம 20, 2010 ல்
பிரசுரித்திருந்தது. இந்த ஒளிப்படத்தில், ஆழம் குலைந்த பதுங்குகுழி ஒன்ைில், இந்தப் பன்னிகரண்டு உறுப்பினர்களும்
நிர்வாைமாக, அவர்களது லககள் பின்புைத்தில் இறுகக் கட்டப்பட்டவாறு காைப்படுகின்ைனர். இவர்கலளச் சூழ
இராணுவத்தினர் நிற்கின்ைனர். சிைிைங்கா இராணுவ வரர்
ீ
ஒருவரின் கசல்ைிடத் கதாலைசபசியில் எடுக்கப்பட்ட
இந்தஒளிப்படத்தில் காைப்படும் 12 புைி உறுப்பினர்களில், புைிகள் அலமப்பில் கபாறுப்பாளராகக் கடலமயாற்ைிய தனது
கைவரும் நிற்பலத சாமந்தி அலடயாளங் கண்டுககாண்டுள்ளார்.
யூலை 16,2010ம் ஆண்டிைிருந்து சாமந்தி தனது பிள்லளகளுடன் யாழ்ப்பாைத்தில் உள்ள கிராமம் ஒன்ைில் வசித்து வருகிைார்.
அவருக்கு வாழ்வாதார உதவி சதலவப்படுகின்ைது. அத்துடன் தனது கைவர் உயிருடன் உள்ளார் என்கின்ை நம்பிக்லகயும்
அவருக்கு உண்டு. அந்த ஒளிப்படத்தில் காைப்படும் 12 உறுப்பினர்கள் கதாடர்பான எந்தகவாரு தகவல்களும் சம 17, 2009ம்
ஆண்டின் பின் கிலடக்கப் கபைவில்லை. துைிச்சலுள்ள, தன்னம்பிக்லகயுள்ள, சமூக விழிப்புைர்வுள்ள, பிள்லளகலளப்
பராமரிக்கும் திைனுள்ள, சாதுரியமான சாமந்தி என்ை இந்தப் கபண்ணுக்கு தற்சபாது உதவி கசய்யக் கூடிய சமூகத்தவர்கள்
வாழும் இடம்கமான்று சதலவப்படுகின்ைது.]
எனக்கு 15 வயதாக இருக்கும் சபாது, அதாவது 1990 ல் எனது கசாந்த விருப்பத்தின் சபரில் நான் தமிழீ ழ விடுதலைப் புைிகள்
அலமப்பில் இலைந்து ககாண்சடன். தியாகி திலீபன் அவர்களின் சபச்சுக்கள், அவரது உலரகள் என்லன புைிகள் அலமப்பின்
பால் ஈர்த்துக் ககாண்டன. தியாகி திலீபன் அவர்கள் மருத்துவ பீட மாைவராக இருந்த சபாது அதிைிருந்து விைகி தமிழ்
மக்களுக்கு கதாண்டாற்றுவதற்காக புைிகள் அலமப்பில் இலைந்து ககாண்டார். அவர் எமது பாடசாலையில் பை உலரகலள
நிகழ்த்தியிருந்தார். இந்த சநரத்தில் எனது கபற்சைார் கனடாவில் குடிசயறுவதற்கான ஒழுங்குகலள சமற்ககாண்ட சபாதிலும்,
கவளிநாகடான்றுக்கு தப்பிச் கசன்று வாழ நான் விரும்பவில்லை.
எனது குடும்பத்தவர்கள் அலனவரும் கனடா கசல்வதற்கு ஆயத்தமாகிக் ககாண்டிருந்த சவலளயில், நான் புைிகள் அலமப்பில்
இலைந்து ககாள்வகதனத் தீர்மானித்சதன். அப்சபாது நான் இளலமயாக இருந்சதன். அத்துடன் பைவற்லை சாதிக்கசவண்டும்
என்ை ஆர்வமும் விருப்பமும் இருந்தது. 1995 ல் யாழ்ப்பாைத்திைிருந்து கபருமளவான மக்கள் வன்னிப் கபருநிைப்பரப்லப
சநாக்கி இடம்கபயர்ந்து கசன்ை சவலளயில், நானும் அங்கு கசன்சைன்;. அப்சபாது இராணுவம் யாழ் மாவட்டத்லதக்
லகப்பற்ைியிருந்தது.
1990 ல், எனது கைவனாக வரப்சபாகின்ைவலர முதற் தடலவயாக நான் சந்தித்சதன். பத்து ஆண்டுகளின் பின் நாங்கள்
திருமைம் கசய்து ககாண்சடாம். எனது கைவரின் தாயாருக்கு புைி உறுப்பினர்கலள நன்கு கதரியும். புைிகள் அலமப்பிைிருந்த
எனது கைவரின் இரு சசகாதரிகளின் ஊடகசவ நான் எனது கைவர் கதாடர்பாக அைிந்திருந்சதன். இவ்விரு சசகாதரிகளும்
யுத்தத்தில் ககால்ைப்பட்டு விட்டனர்.
எனது கைவர் தனது இரு சசகாதரிகலளயும் இழந்ததால், அவரது துன்பத்தில் பங்சகற்ை நான் பின்னர் இவரில் காதல்
ககாண்சடன். இதன் பின் ஐந்து ஆண்டுகளின் பின்னர், நாம் புைிகள் அலமப்பின் நலடமுலையின் படி திருமைத்துக்கான
தகுதியான வயலத அலடந்த சபாது, எமது திருமைம் கதாடர்பான சபச்சுக்கலள ஆரம்பித்சதாம். இந்நிலையில் டிசம்பர் 1999 ல்
எனது கைவர் தனது நண்பர்களில் ஒருவலர என்னிடம் தூதாக அனுப்பி திருமைத்துக்கான எனது சம்மதத்லதப் கபற்றுக்
ககாண்டார். அவர் முதைில் இது கதாடர்பாக சநரடியாக என்னிடம் சபசிக் ககாள்ளவில்லை.
புைிகள் அலமப்பின் நிர்வாகப் பகுதிக்கான பைியில் நான் ஈடுபட்டிருந்சதன். புதுக்குடியிருப்பு பிரசதசத்தில் கபண்கள் மற்றும்
ஆண்களுக்கான நிர்வாக அலுவைகத்தின் கபாறுப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருந்தது. புைி உறுப்பினர்களுக்கு சதலவப்படும் வழங்கற்
கபாருட்கலள நான் வழங்குசவன். அவர்கள் தமக்கு கபாருட்கள் சதலவப்படும் பட்சத்தில் என்லன சந்திப்பதற்காக எனது
பைியகத்துக்கு வருவார்கள்.
எனது கைவர் முதன் முதைில் எமது திருமை விடயம் கதாடர்பாக சபசுவதற்காக எனது பைியகத்துக்கு வந்திருந்தார். “நீங்கள்
உங்களது நண்பரிடம் கதரிவித்த விடயத்துக்கு சம்மதிக்கிசைன். நான் உங்களில் காதல் ககாண்டுள்சளன்” என அவரிடம்
கதரிவித்த சபாது அவர் கபரிதாக ஒன்றும் கலதக்கவில்லை: சிரித்தார்.
இதன் பின் சம 18, 2000 ல் நாங்கள் திருமைம் கசய்து ககாண்சடாம். எமது அலமப்பின் நலடமுலை விதிகளின் படி, இது
கதாடர்பாக நாம் எமது கபாறுப்பாளர்களுக்கு கதரிவிக்க சவண்டியிருந்தது. எமது திருமைத்லத ஒழுங்குபடுத்த சவண்டிய
கபாறுப்பு எமது அலமப்பின் ‘திருமைக் குழுவிடம்’ இருந்தது. நாம் எமது நண்பர்கலள மட்டுசம திருமைத்துக்கு அலழக்க
முடிந்திருந்தது. ஏகனனில் அந்த சவலளயில் யாழ்ப்பாைத்துக்கும் வன்னிக்கும் இலடயில் சபாக்குவரத்து இடம்கபைவில்லை.
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எமது திருமைம் மண்டபம் ஒன்ைில் இடம்கபற்ைது. இதற்கு ஒரு மைித்தியாைம் மட்டுசம சதலவப்பட்டது. எமது அலமப்பின்
பிரகாரம், நாங்கள் இந்து அல்ைது கிைீஸ்தவ மத முலைப்படி திருமைம் கசய்து ககாள்வதில்லை. எமக்ககன தனிப்பட்ட,
கபாதுவான திருமை முலைலம நலடமுலையில் இருந்தது.
எமது திருமைத்தின் சபாது நாம் இருவரும் லகக்கடிகாரங்கலள மாற்ைிக் ககாண்சடாம். அத்துடன் ‘புைிப் பல்’ வடிவில்
தங்கத்தால் கசய்யப்பட்ட தாைிலய அவர் எனது கழுத்தில் கட்டினார். திருமைக் குழுத் தலைவர் ‘மதகுரு’ சபான்ை
கசயற்படுவார். அத்துடன் அவர் ‘உறுதிகமாழி’ ஒன்லை எம்மிடம் கசால்ை நாம் அலதத் திருப்பிச் கசான்சனாம். அதாவது
திருமை பந்தத்தில் இலையும் நாம் இருவரும் எமது இருவர் கதாடர்பாகவும் அக்கலை காட்டுவதாகவும், சாகும் வலர
இருவரும் ஒன்ைாக வாழ்சவாம் எனவும் கருத்துப்பட இந்த உறுதிகமாழி வாசிக்கப்பட்டது.
2002 ல் நான் கபண் மகவு ஒன்லைப் கபற்கைடுத்சதன். நான் கர்ப்பிைியாக இருந்த சபாது புைிகள் அலமப்லப விட்டு
விைகிக்ககாண்சடன். எனது கைவர் கதாடர்ந்தும் புைிகளின் புைனாய்வுத் துலையில் பைியாற்ைிக் ககாண்டிருந்தார்.
வழலமயாக ஏலனயவர்கலள விட புைிகள் அலமப்லபச் சசர்ந்த திருமைம் கசய்த குடும்பங்கள் மகிழ்வாக வாழ்வது
வழலமயாகும். ஏகனனில் அலமப்பானது எமக்கு பை உதவிகலளயும் ஒழுங்குகலளயும் சமற்ககாண்டிருந்தது. எமது வாழ்வின்
ஒவ்கவாரு கசயற்பாடுகளும் திட்டமிட்டவாறு சமற்ககாள்ளப்படும். அங்கு திட்டமிடல்கள் அதிகம் இருந்தன. அத்துடன்
விடுமுலைகளும் வழங்கப்பட்டன.
எனது கைவர் திங்கள் கதாடக்கம் சனி வலர பைியில் ஈடுபடுவார். பின் சனிக்கிழலம இரவு அவர் வட்டுக்கு
ீ
திரும்புவார். அன்று
நான் அவலர எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்சபன். சிைசவலளகளில் அவர்களது கடலமகள் மற்றும் கபாறுப்புக்கலளப் கபாறுத்து அது
மாற்ைமலடயைாம். திருமைமான புைிகள் அலமப்லபச் சசர்ந்த ஆண் உறுப்பினர் ஒருவர் அவரது வட்டுக்கு
ீ
அருகில் சவலை
கசய்தால் அவர் ஒவ்கவாரு நாள் இரவும் வட்டுக்குச்
ீ
கசல்ைைாம். அல்ைது வடு
ீ கதாலைவில் இருந்தால் சனி மற்றும் ஞாயிறு
தினங்கலள அவர்கள் தமது குடும்பங்களுடன் கழிக்க முடியும்.
ஞாயிறுகளில் நாம் மிக மகிழ்வாக இருப்சபாம். முல்லைத்தீவு கடற்கலரக்கு அடிக்கடி கசல்சவாம். ஏகனனில் எனது சிறு
பராயத்திைிருந்சத இந்த இடம் எனக்குப் பிடித்திருந்தது. அத்துடன் முல்லைத்தீவில் இருந்த குழந்லத சயசுநாதர் ஆையத்திற்கும்
கசல்சவாம். சிைசவலளகளில், ஞாயிறு முழுலமயும் எமது வட்டிசைசய
ீ
கழிப்சபாம். நாம் ஒன்ைாக இருப்பலத எண்ைி
மகிழ்சவாம். 2005 வலர இவ்வாைான இயல்பான வாழ்லவ நாம் வாழ்ந்திருந்சதாம். ஏ-09 கநடுஞ்சாலை மூடப்பட்ட பின்னர்,
யுத்தம் தீவிரம் கபற்ை பின்னர், எமது நாளாந்த நடவடிக்லககள் மாைத் கதாடங்கின. அதன் பின் எனது கைவர் தனது
கபரும்பாைான சநரங்கலள அலமப்பில் கசைவழித்தார். அப்சபாது அவர்கள் யுத்தத்திற்கான தயார்ப்படுத்தல்களில் ஈடுபட்டனர்.
எப்சபாதும் களமுலனக்குச் கசல்வதற்கான ஆயத்தங்களுடன் இருந்தனர்.
2007 ல், நான் மீ ண்டும் கர்ப்பிைியாக இருந்தசபாது, எனது கைவர் களமுலனக்கு கசன்ைார். எனது மகள் தந்லதலயக் காைாது
குழப்பமுற்ைார். அத்துடன் தந்லதலய தூர விட்டு விைகி இருக்க அவரால் முடியவில்லை. ஆனாலும் தனது தந்லதயின்
வரத்லத
ீ
நிலனத்து அவர் கபருலமப்படுவார். 2007 ல், கிபிர் விமானங்கள் தாக்கதலைத் கதாடங்கி குைிப்பிட்ட சிை நாளில் ஒசர
தடலவயில் ஒன்பது கிபிர் விமானங்கள் ஒசர சமயத்தில் தாக்குதலை சமற்ககாண்ட சம்பவங்களும் உள்ளன.
ஏப்ரல் 18, 2007 எனது மகளின் ஐந்தாவது பிைந்த நாள். அப்சபாது நான் எட்டு மாதக் கர்ப்பிைியாக இருந்சதன். எனது கைவர் மிக,
மிகக் குலைந்த சநரத்லதசய எம்முடன் கசைவிட்டார். எமது நண்பர்களில் ஒருவர் எமது வட்டுக்கு
ீ
வருலக தந்திருந்ததால் நாம்
அருகிைிருந்த ஆையத்துக்குச் கசன்சைாம். கசல்லும் வழியில், கிபிர் விமானம் தாக்குதலை ஆரம்பித்தது. எனது மகளுக்கு
அப்சபாது வயது ஐந்தாக இருந்த சபாதிலும் தனது லசக்கிளிைிருந்து விலரவாக இைங்கி பதுங்குகுழி ஒன்றுக்குள் ஒடினார்.
அதாவது சிறுபராயாத்திசைசய தன்லன எவ்வாறு பாதுகாத்துக் ககாள்வகதன எனது மகளுக்கு நன்ைாக கதரிந்திருந்தது.
சம 2007 ஒருநாள், கிபிர் விமானம் ஒன்று வந்து ககாண்டிருக்கும் சத்தத்லத லவத்துக் ககாண்டு இது எமது வட்டுக்சகா
ீ
அல்ைது
பக்கத்து வட்டுக்சகா
ீ
தாக்குதலை சமற்ககாள்ளப் சபாகின்ைது என நான் நிலனத்துக் ககாண்சடன். அந்த சநரத்தில் எமது வட்டில்
ீ
பதுங்குகுழி இருக்கவில்லை. கிபிர் தாக்குதலை சமற்ககாண்ட சபாது அதன் குண்டுச் சிதைல்கள் தாக்குதல் சமற்ககாள்ளப்பட்ட
இடத்திைிருந்து 500 மீ ற்ைர் தூரம் வலர விழுந்தன. எனது மகளும் நானும் கபரும் ஆபத்தில் மாட்டிக்ககாண்சடாம். நான் எனது
மகலளத் தூக்கிக் ககாண்டு வட்டுக்கு
ீ
அருகிைிருந்த பதுங்குகுழி ஒன்றுக்குள் ஒடிசனன். எமது வட்டுக்கு
ீ
அருகிைிருந்த வட்லடக்
ீ
குைிலவத்சத கிபிர் குண்டுகலள வசியது.
ீ
நாம் பதுங்குகுழிலய விட்டு கவளிசய வரும் சபாது, எமது வடு
ீ தலரமட்டமாக
இருந்தது.
கிபிர் விமானங்கள் அடிக்கடி கபாதுமக்கலள குைிலவத்து தாக்குதல்கலள சமற்ககாண்டன. கிபிருக்கும் தலைலம
கட்;டலளயகத்துக்கும் இலடயில் இடம்கபறும் உலரயாடல்கலள புைிகள் ஒட்டுக் சகட்பார்கள். இசதசபான்று நானும்
சிைசவலளகளில் வாகனங்களில் கசன்றுககாண்டிருக்கும் கபாதுமக்கலளக் குைிலவத்து தாக்குதலை நடாத்துமாறு கிபிருக்கு
வழங்கப்படும் கட்டலளகலள சகட்டுள்சளன். விமானநிலையத்லத விட்டு கிபிர் தாக்குதலுக்காக புைப்படுகின்ை சபாது புைிகள்
அதலன அைிந்துவிடுவார்கள்.
இவ்வாைான தாக்குதல்களிைிருந்து சபாராளிகலளக் காப்பாற்ைிக் ககாள்வதற்காக அவர்கள் எச்சரிக்லக மைி ஒன்லை
அடிப்பார்கள். இந்த மைியின் ஒைிலயக் சகட்டு புைிகளின் முகாங்களுக்கு அருகிலுள்ள கபாதுமக்களும் பாதுகாப்புத்
சதடிக்ககாள்வார்கள். கிபிரின் ஒைிலயக் சகட்டவுடன் எமது வட்டிைிருந்த
ீ
இரு நாய்கள் ஊலளயிடத் கதாடங்கும். எமது நாய்கள்
மட்டுமல்ை சவறு பை நாய்களும் இவ்வாைான எச்சரிக்லகலய எழுப்புவது உண்டு.
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கசப்கரம்பர் 22, 2007 நாய்கள் ஊலளயிடத் கதாடங்கின. நாங்கள் உடனடியாக பதுங்குகுழிக்குள் தஞ்சம் புகுந்துககாண்சடாம்.
நாய்களும் பதுங்குகுழிக்குள் பாதுகாப்புத் சதடிஒடிவந்தன. இரு கிபிர் விமானங்கள் ஆறு தடலவகள் தாக்குதல்கலள
சமற்ககாண்டன. ஒவ்கவாரு 20 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுலை அலவ தாக்குதல்கலள சமற்ககாண்டன. அன்று எனது கைவர்
உந்துருளியில் பயைித்துக் ககாண்டிருந்ததால் கிபிர் வருகின்ை சத்தத்லத அவரால் சகட்க முடியவில்லை. இதனால் இவர்
இத்தாக்குதைில் காயமலடந்தார். எனது கைவர் தலையில் காயமலடந்த விட்டதாக எனது அயைவர்கள் என்னிடம்
கதரிவித்தனர். அன்ை பாடசாலை இல்லை என்பதால் நான் எனது மகலள அயைவர் ஒருவரின் வட்டுக்கு
ீ
அனுப்பிவிட்டு
குழந்லதயாக இருந்த எனது மகலனத் தூக்கிக் ககாண்டு புதுக்குடியிருப்பில் அலமந்திருந்த கபான்னம்பைம் லவத்தியசாலைக்கு
ஓசடாடிச் கசன்சைன்.
கபான்னம்பைம் லவத்தியசாலையின் பிரதான கிலள கிளிகநாச்சியிலும் அதன் மற்கைாரு கிலள புதுக்குடியிருப்பிலும்
கசயற்பட்டது.
இங்கு
பைிபுரிந்த
கபரும்பாைான
லவத்தியர்களும்
மருத்துவ
தாதிகளும்
புைிகள்
அலமப்லபச்
சசர்ந்தவர்களாவர். அரசாங்க லவத்தியசாலைலய விட இது மிகவும் சநர்த்தியான, சிைந்த முகாலமத்துவம் ககாண்ட
லவத்தியசாலையாக விளங்கியது. அங்கிருந்த மக்களில் கபரும்பாைனவர்கள் அரசாங்க லவத்தியசாலைகலள விட
கபான்னம்பைம் லவத்தியசாலைக்கு கசல்வலதசய அதிகம் விரும்பினர்.
நான் கபான்னம்பைம் லவத்தியசாலைலய அலடந்த சபாது, அங்கு பைியாற்ைியவர்கள், எனது கைவருக்கு சிைிய காயம்
என்றும் அதனால் கவலைப்படத் சதலவயில்லை எனவும் நம்பிக்லக தந்ததுடன், சிைிய சத்திர சிகிச்லச ஒன்றுக்காக எனது
கைவர் ககாண்டு கசல்ைப்பட்டுள்ளதாகவும் கதரிவித்தனர். இதன் பின்னர் எனது கைவர் தலையில் கட்டுப் சபாட்டவாறு வடு
ீ
வந்தார். அந்த இரவு எனது கைவர் என்னிடம் “நான் என்ன நடக்கிைது எனப் பார்ப்பதற்காக எனது முகாமுக்குச் கசன்று
வருகிசைன்” எனக் கூைிவிட்டு வட்லட
ீ
விட்டுப் புைப்பட்டார்.
2008 முழுலமயும்
கிபிர்
விமானங்கள்
கதாடர்ச்சியான
தாக்குதல்கலள
சமற்ககாண்டன.
கிபிர் விமானங்களின்
தாக்குதல்களிைிருந்து பிள்லளகலளக் காப்பாற்றுவதற்கான வசதி வாய்ப்புக்கள் பாடசாலைகளில் காைப்படவில்லை. இதனால்
இவ்வாைான தாக்குதல்களிைிருந்து பிள்லளகலளப் பாதுகாக்குமாறு பாடசாலைகள் கபற்சைார்களிடம் சகாரிக்லக விடுத்தன.
இதனால் பாடசாலைகள் கதாடர்ச்சியாக கசயற்பட முடியவில்லை.
வன்னியில் வாழ்ந்த ஒவ்கவாரு மக்களின் நைன்களும் கவனிக்கப்பட்டன. எங்களுக்கு மாதந்சதாறும் ககாடுப்பனவு
வழங்கப்பட்டது. அத்துடன் எம்மிடம் உலடலமகள் இருந்தன. புைிகள் அலமப்புக்குள் எந்தகவாரு சாதி சவறுபாடுகளும்
காண்பிக்கப்படவில்லை. எல்சைாரும் சமமாக மதிக்கப்பட்சடாம்.
2008 ல், இராணுவத்தினர் மன்னார் கதாடக்கம் கிளிகநாச்சி வலரயான இடங்கலளக் லகப்பற்ைத் கதாடங்கினர்.
இக்காைப்பகுதியில், கிபிர் தாக்குதல் விமானங்கள் மக்களின் நடமாட்டங்கள் கதன்படும் இடங்களில் குண்டுத் தாக்குதல்கலள
சமற்ககாண்டதால் மருத்துவ சிகிச்லசக்காக கூட என்னால் கவளியில் கசல்ை முடியவில்லை. நான் அப்சபாது மூன்ைாவது
தடலவயாக கருவுற்ைிருந்சதன். தர்மபுரம் என்ை இடத்லத இராணுவத்தினர் லகப்பற்றும் வலர நாம் எமதிடத்திசைசய
தங்கியிருந்சதாம். ஏற்கனசவ இடம்கபயர்ந்து அங்கு தங்கியிருந்த மக்கள் பின்னர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் உள்ள
புதுக்குடியிருப்பு பிரசதசத்லத சநாக்கி நகர்ந்தனர்.
புதுக்குடியிருப்பு வதிகளில்
ீ
சிறு குழந்லதகலளக் லககளில் ஏந்தியவாறு வதிசயாரங்களில்
ீ
மக்கள் தங்கியிருந்தனர். அவர்கள்
வதிசயாரத்திசைசய
ீ
சலமத்து உண்டனர். இந்த வதிலயப்
ீ
பற்ைி நான் கூறும் சபாது லகக்குழந்லத ஒன்றுடன் இவ்வதியில்
ீ
தங்கியிருந்த கபண்மைி ஒருவர் நிலனவுக்கு வருகிைார்.
அந்தக் குழந்லத கத்தி அழுகிைது. ஆனால் அந்தப் கபண்ைிடம் ககாடுப்பதற்கு எதுவுமில்லை. இதனால் அந்தக் குழந்லதயின்
தாயும் சசர்ந்து அழுகிைார். நான் உடனடியாக அவ்விடத்லத சநாக்கிச் கசன்சைன். ஏன் அவர்கள் அழுகிைார்கள் என வினவிசனன்.
அழும் குழந்லதக்கு பால் கலரப்பதற்கான நீர் தன்னிடம் இல்லை என அந்தத் தாய் கூைினார். நான் உடசன அவர்கலள எனது
வட்டுக்கு
ீ
கூட்டிச் கசன்று நீரும், பால்மாவும் ககாடுத்சதன். அந்த சநரத்தில் நாம் புைிகள் அலமப்பின் குடும்பத்தவர்களாக
இருந்தசபாதிலும் கூட நாமும் இவ்வாைான கபாருட் தட்டுப்பாட்டுக்கு முகங் ககாடுத்சதாம்.
மக்கள் இடம்கபயர்ந்து கசன்றுககாண்டிருந்தசபாது இராணுவத்தின் புைனாய்வு முகவர்களும் மக்களுக்குள் ஊடுருவினர்.
அவர்கள் புைிகளின் குடும்பத்தவர்கள் வாழ்ந்த வடுகள்
ீ
மீ து குண்டுகலள வசினர்.
ீ
இதனால் நான் கபரிதும் திகிைலடந்சதன்.
மக்கள் கபருமளவில் இடம்கபயர்ந்து ககாண்டிருந்த சபாது எனது கைவர் என்னிடம் பகிடியாக “நீங்களும் விலரவில்
இடம்கபயர்ந்து இந்த மக்கலளப் சபாை தங்குமிடம் இல்ைாது அலைந்து திரிவர்கள்.
ீ
ஆகசவ இவர்கலளப் பற்ைி அதிகம்
கவலைப்பட சவண்டாம்” என அடிக்கடி கூறுவார்.
ஜனவரி 17, 2009 நாங்களும் இடம்கபயர்ந்சதாம். சிைிைங்கா பாதுகாப்புப் பலடயினரால் ‘யுத்த வையமற்ை’ பகுதி என
அைிவிக்கப்பட்ட விசுவமடு என்ை இடத்லத சநாக்கி நாம் நகர்ந்சதாம். ஜனவரி 24,2009 வலர நாம் அவ்விடத்தில் தங்கிசனாம்.
கிபிர் தாக்குதல்கள் மற்றும் பல் குழல் எைிகலைத் தாக்குதல்கள் என்பன சமற்ககாள்ளப்பட்டன. மக்கள் பைர் ககாத்துக்
குண்டுகளால் ககால்ைப்பட்டனர்.
இசதசவலளயில் ‘விசுவமடு பாதுகாப்பு வையமாக’ பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சிைிைங்கா இராணுவத்தினர் விமானங்கள்
மூைம் துண்டுப்பிரசுரங்கலள சபாட்டனர். இறுதியில் எம்லமப் பராமரிப்பதற்கு எனது கைவருக்கு சநரம் கிலடக்கவில்லை.
அவர் கிட்டத்தட்ட 15 நாட்களாக எம்லமப் பார்க்க வரவில்லை. எமது பிரதான வதிலய
ீ
சநாக்கி இராணுவத்தினர் நகர்ந்து
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வருவலத நான் அைிந்துககாண்சடன். அவர்கள் கசைிவான எைிகலைத் தாக்குதல்கலள சமற்ககாண்டனர். அத்துடன் கிபிர்
விமானங்கள் கதாடர்ச்சியாக தாக்குதல்கலள சமற்ககாண்டன.
நான் சலமயைலையில் அலமக்கப்பட்டிருந்த சீகமந்தினாைான புலகக்கூட்டின் கீ ழ் எனது பிள்லளகலள பாதுகாத்து
லவத்திருந்சதன். அதுசவ வட்டில்
ீ
மிகப் பாதுகாப்பான இடமாக இருந்தது. இந்த நிலையில் சிைிைங்கா இராணுவத்தினர் நாம்
தங்கியிருந்த இடத்லத சநாக்கி வதி
ீ வழியாக வராது காட்டு வழியாக நகர்ந்து வந்து ககாண்டிருப்பதாக எனது அயைவர் ஒருவர்
என்னிடம் கதரிவித்தார். எனது கைவர் எங்சக என பிைிகதாரு அயைவர் வந்து என்னிடம் சகட்டார். அவர் பைிக்காக
கசன்ைிருந்தார்.
ஏற்கனசவ எனது கைவர் என்னிடம் அைிவுறுத்தியிருந்தார். அதாவது “இராணுவத்தினர் கநருங்கி வந்து ககாண்டிருந்தால்
எனக்காக நீங்கள் காத்திருக்க சவண்டாம். நாங்கள் உங்கலள பாதுகாப்பாக ககாண்டு கசல்ை முடியாது. நீங்கள் கபாதுமக்களுடன்
சசர்ந்து பாதுகாப்பான இடத்லத சநாக்கிச் கசல்லுங்கள்” எனத் கதரிவித்திருந்தார்.
அசதநாள் இரவு எட்டு மைி, எனது கைவர் தனது சதாழர்கள் இருவருடனும் நாம் தங்கியிருந்த வட்டுக்கு
ீ
வந்திருந்தார்.
“சவைிடம் கசல்வதற்கு இன்னமும் பத்து நிமிடங்களில் ஆயத்தமாகவும்” என அவர் எம்மிடம் கதரிவித்தார். அப்சபாது நான் ஏழு
மாதக் கர்ப்பிைியாக இருந்சதன். நான் எமது மூன்ைாவது குழந்லதலயப் கபற்கைடுப்பதற்கான ஆயத்தத்துடசனசய இருந்சதன்.
லகவசம் குழந்லதப் சபறுக்குத் சதலவயான கபாருட்கள் அடங்கிய கூலட ஒன்லை லவத்திருந்சதன். அதலனயும் மற்லைய
இரு பிள்லளகளுக்கும் சதலவயான உலடகலளயும் எடுத்துக் ககாண்டு சவைிடம் கசல்ைத் தயாராசனன்.
“என்லன எதிர்பார்க்க சவண்டாம்” எனக் கூைியதுடன் அங்கு நின்ை லமத்துனர் ஒருவருடன் பாதுகாப்பான இடத்துக்குச்
கசல்லுமாறு கூைிவிட்டு அவர் கசன்றுவிட்டார். நான் எனது இரு பிள்லளகளுடனும் அந்த லமத்துனருடன் இலைந்து இரு
உந்துருளிகளில் விசுவமடுலவ விட்டுப் புைப்பட்சடாம்.
அதன்பின்னர், உலடயார்கட்டு, சுதந்திரபுரம், இருட்டுமடு, சதவிபுரம், இரலைப்பாலை, வலையர்மடம்….. என எமது
இடப்கபயர்வுகள் கதாடர்ந்தன. இந்த இடங்கலள இராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு வையங்கள் என அைிவித்திருந்தனர். ஆனால் நாம்
எங்சக பாதுகாப்பாக இருக்கைாம் எனக் கருதுகின்சைாசமா அங்சகசய தங்கியிருப்பது என தீர்மானித்சதாம்.
40 வயதுலடய ஒருவரின் தலையில் எைிகலை வழ்ந்து
ீ
கவடித்ததில் அவர் அந்த இடத்திசைசய ககால்ைப்பட்டார். அவலரப்
புலதக்கக் கூட முடியவில்லை. இதனால் அவரது குடும்பத்தவர்கள் அவரின் இைந்த உடைத்லத துைிகயான்ைால்
சுற்ைிக்கட்டியவாறு மாட்டு வண்டி ஒன்ைில் தாம் இடம்கபயர்ந்து கசல்லும் இடத்துக்கு எடுத்துச் கசன்ைனர். இலத விட
காயமலடந்த தமது உைவுகலளயும் மக்கள் காவிச் கசன்ை காட்சிகலளயும் நான் கண்டுள்சளன்.
எம்மால் சரியான பதுங்குகுழிகலளக் கூட அலமக்க முடியவில்லை. நாம் சலமப்பதற்கான சதலவயான கபாருட்கலளயும்
அரிசிலயயும் ககாண்டு வர மைந்தாலும் கூட பதுங்குகுழிகலள அலமப்பதற்குத் சதலவயான மண்கவட்டிலயக் எடுத்துச் கசல்ை
மைப்பதில்லை. எமது சசலைகலள பை பகுதிகளாக கவட்டி, அதற்குள் மண் சபாட்டு அவற்லை எம்லமச் சூழ அரைாக அலமத்து
தங்கிசனாம். உலடயார்கட்டுப் பிரசதசத்தில் நாங்கள் ஜனவரி 31, 2009 வலர தங்கியிருந்சதாம். அதன் பின்னர் சுதந்திரபுரம்
மற்றும் இருட்டுமடுவில் 13 நாட்கள் மட்டுசம அதாவது கபப்ரவரி 13, 2009 வலர தங்கியிருந்சதாம். நாம் அங்கு இருந்த சபாது
கபருந்கதாலகயான மக்கள் படுககாலை கசய்யப்பட்டனர். கபருமளவாசனார் காயமலடந்தனர்.
அதன் பின் நாம் சதவிபுரம் என்னும் இடத்லத சநாக்கி நகர்ந்சதாம். இதுவும் பாதுகாப்பு வையம் என அைிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஏழு
நாட்கள் அதாவது கபப்ரவரி 20, 2009 மட்டும் நாம் அங்கு தங்கியிருந்சதாம். கபப்ரவரி 21, நாங்கள் இரலைப்பாலை என்ை இடத்தில்
பதுங்குகுழி ஒன்றுக்குள் இருந்தசவலளயில், இராணுவத்தினர் வசிய
ீ
எைிகலைகள் எமது பதுங்குகுழிகளின் அருகில் வழ்ந்து
ீ
கவடித்தன. இதில் பை கபாதுமக்கள் காயமலடந்தனர். இதன் பின்னர் நாம் வலையர்மடம் என்ை இடத்லத சநாக்கி நகர்ந்சதாம்.
எம்மிடம் இரு உந்துருளிகள் இருந்தன. எனது கைவரின் நண்பனிடம் உழவியந்திரம் ஒன்ைிருந்தது. அவர் எம்லம
உழவியந்திரத்தில் ஏற்ைிச் கசல்வார். வலையர்மடத்தில் ஒரு ‘கைமன்பப்’ பிஸ்கற் கபட்டிலய ரூபா 800 ககாடுத்து வாங்கிசனன்.
வலையர்மடத்தில் நாம் ஒவ்கவாரு நாளும் சசாறு, பருப்புக் கைி மற்றும் மீ ன் ஆகியவற்லை சாப்பிட முடிந்தது. உைலவப்
கபற்றுக் ககாள்வதில் உண்லமயில் நாம் நல்வாய்ப்பாளர்களாக இருந்சதாம். ஏகனனில், எமக்கு நிலைய மக்கலளத் கதரியும்
என்பதாலும், குைிப்பாக நான் கர்ப்பிைி என்ை காரைத்தினாலும் அவர்கள் தம்மிடமிருந்த கபாருட்கலள எமக்கு தருவார்கள்.
மார்ச் 31, 2009 வலர அதாவது ஒரு மாத காைம் வலர நாம் வலையர்மடத்தில் இருந்சதாம். மார்ச் 08, கலட உரிலமயாளர் ஒருவர்
தன்னிடமிருந்த உைவுப் கபாருட்கலள வாகனம் ஒன்ைில் லவத்து விற்றுக் ககாண்டிருந்தார். இதற்காக மக்கள் நீண்ட
வரிலசயில் காத்திருந்தனர். அதில் நானும் இலைந்து ககாண்சடன். நான் அந்த வரிலசயில் நகர்ந்து கபாருட்கலள வாங்கி
அப்பால் கசல்லும் சபாது அதில் விழுந்த எைிகலையில் வரிலசயில் உைவுப் கபாருட்களுக்காக காத்திருந்த ஏழு சபர்
ககால்ைப்பட்டதுடன் பைர் காயமலடந்தனர். அவர்கள் கபாதுமக்கள். இதில் எனது மகளுக்கு கற்பிக்கும் ஆசிரியரின் சசகாதரி
ஒருவரும் படுககாலை கசய்யப்பட்டார். அவரது தலை சவைாகி பலனமரம் ஒன்றுக்குள் சிக்குண்டு கிடந்தது. உண்லமயில்
இந்தச் சம்பவத்லத சநரில் பார்த்த பின்னர் நான் மனதளவில் குழப்பமலடந்சதன்.
எமது தமிழ் சமூகத்தின் வழலமயின் படி, கர்ப்பிைியாக இருப்பவர் உண்லமயில் இைந்த உடைத்லத பார்ப்பதில்லை.
மரைித்தவர்களின்
கல்ைலைகள்
இருக்கும்
இடத்திற்கு
அருகாகக்
கூட
பயைிக்க
விரும்புவதில்லை.
ஆனால்
வலையர்மடத்தில், நாம் சுடுகாட்டில் தான் பதுங்குகுழி அலமத்து தங்கியிருந்சதாம். எமக்கு அருகில் உடைம் ஒன்று
எரிந்துககாண்டிருந்தது.
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மாத்தளனில் உழவியந்திரம் ஒன்ைில் ஆறு சபரின் உடைங்கள் ஒன்ைாக ஏற்ைிச் கசல்ைப்பட்டலத நான் சநரில் பார்த்சதன். குழி
சதாண்டும் இயந்திரம் குழி ஒன்லைத் சதாண்ட அதற்குள் உடைங்கலளப் சபாட்டு புலதத்த சம்பவமும் உண்டு.
வலையர்மடத்தில், புலதக்கப்பட்ட இைந்த உடைங்களிைிருந்து ககட்ட மைம் ஒன்று எழும்பும். அவற்லை பைலவகள் ககாத்தி
தின்னும். நான் இவ்வாைான காட்சிலயப் பார்த்து வாந்தி எடுத்திருக்கிசைன். அப்சபாதுதான் நான் முதல் தடலவயாக எமது
தலைவலர ஏசிசனன்.
எல்ைாப் பிள்லளகளும் சநாயால் அவதிப்பட்டனர். அத்துடன் வாந்திசபதி என்ை சநாய் அவர்கலள வாட்டியது. அந்த சநரத்தில்
அங்கிருந்த குடும்பங்கள் ஒவ்கவான்ைிைிருந்தும் ஒருவர் வதம்
ீ
புைிகள் அலமப்புடன் இலையுமாறு அைிவிக்கப்பட்டது.
பைாத்காரமாகவும் இலைக்கப்பட்டனர். மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கலள அலனத்துைக கசஞ்சிலுலவச் சங்கம் கப்பல் மூைம்
சவறு மருத்துவமலனகளுக்கு ககாண்டு கசன்ைது.
2009 கபப்ரவரி கதாடக்கம் புைிகளுக்கு கதரியாமல் மக்கள் இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கசல்ைத்கதாடங்கினர். புைிகள்
அலமப்பின் குடும்பங்கள் இவ்வாறு தப்பிச் கசன்ைன. எங்கள் தலைவர் சிைந்த திட்டம் ஒன்லை லவத்திருப்பார் என்ை
நம்பிக்லகயுடன் நாம் இறுதிவலர அங்கிருந்சதாம். இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கசல்லும் மக்கலள புைிகள் தடுத்தனர்.
மாத்தளனில், இவ்வாறு தப்பிச் கசன்ை மக்கலள தடுக்க முற்பட்ட புைி உறுப்பினர் ஒருவரின் லகலய மக்கள் கவட்டினர். மக்கள்
இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி சநாக்கி தப்பிச் கசன்ை சவலளயில், புைிகள் மக்கலள குைிலவத்து சுடவில்லை. அவர்கள்
வானத்லத சநாக்கிசய சுட்டனர். இத்துப்பாக்கிப் பிரசயாகத்லத இராணுவத்தினர் சகட்டசபாது அவர்கள் பதில் தாக்குதல்கலள
சமற்ககாண்டனர். இதனால் மக்கள் இக்குறுக்கு சூட்டுக்குள் அகப்பட்டுக் ககாண்டனர்.
எனது மூன்ைாவது மகலவப் கபற்கைடுப்பதற்காக ஏப்ரல் 07 திகதி எனக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. சத்திரசிகிச்லச கசய்சத குழந்லத
கவளியில் எடுக்க சவண்டி வரைாம் என லவத்தியர்கள் என்னிடம் கதரிவித்திருந்தனர். வயிற்ைிைிருந்த குழந்லதயின் நிலை
பற்ைி அைிவதற்காக வலையர்மடத்திைிருந்து முள்ளிவாய்க்காலுக்கு கசல்லுமாறு லவத்தியர்கள் எனக்கு அைிவுறுத்தினர்.
எைிகலைகள் கசைிவாக வழ்ந்து
ீ
கவடித்ததால் என்னால் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு கசல்ை முடியவில்லை. இதனால் எனது
கைவரின் உதவி எனக்கு சதலவப்பட்டது. அதன் பின் கைவர் நாம் இருந்த இடத்துக்கு வந்தார். நிலைப்பாட்லட விளங்கிக்
ககாண்ட அவர் என்லன முள்ளிவாய்க்காைில் சிகிச்லச வழங்கிக் ககாண்டிருந்த லவத்திய கைாநிதி சண்முகராஜாவிடம்
கூட்டிச் கசன்ைார்.
பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு குடும்பங்கலள அனுப்புமாறு தலைவர் கட்டலளயிட்டிருந்தார். இதனால் என்லன இந்தியாவுக்கு
கசல்லுமாறு எனது கைவர் என்னிடம் சவண்டுசகாள் விடுத்தார். அவருடன் தங்கியிருக்கசவ நான் விரும்பிசனன். இதனால்
நான் அவலர விட்டுச் கசல்ை மறுத்துவிட்சடன். முள்ளிவாய்க்கால் லவத்தியசாலைசய இறுதியாக கசயற்பட்டுக்
ககாண்டிருந்தது. இது லவத்தியசாலைக் கட்டடத்தில் கசயற்படவில்லை. பாடசாலைக் கட்டடத்திற்குள்சள இது கசயற்பட்டது.
முதைில் இதில் புைி உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுசம சிகிச்லச அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் பாதுகாப்பு வையத்தில் இருந்த மக்களில்
கபருமளவாசனார் காயமலடந்ததால் மக்களுக்கான சிகிச்லசயும் வழங்கப்பட்டது. நாம் லவத்தியசாலைலய அலடவதற்கு
சற்று முன்னர் லவத்தியசாலை மீ து எைிகலைத் தாக்குதல்கள் சமற்ககாள்ளப்பட்டிருந்தன. நான் லவத்தியசாலையின்
வாயிற்புைத்லத அலடந்த சபாது அப்சபாது தான் ககால்ைப்பட்ட சிறுமி ஒருவரின் உடைத்லத நான் பார்த்சதன். அத்துடன்
லவத்தியசாலையில் சிகிச்லச கபற்று வந்த சநாயாளிகள் பைரும் ககால்ைப்பட்டிருந்தனர். காயமலடந்த மக்கள் பைர் கபருத்த
குரைில் அழுதுககாண்டிருந்தனர்.
அதன் பின்னர் நாம் லவத்திய கைாநிதி சண்முகராஜாலவ சந்தித்து ‘ஸ்கான்’ பண்ைிக் ககாண்சடாம். அவர் குழந்லத நிலை
இயல்பாக இருப்பதாகவும் கூைினார். அத்துடன் நான் அலனத்துைக கசஞ்சிலுலவச் சங்கத்தின் கப்பைில் குழந்லதப் சபறுக்காக
சவைிடம் கசல்ை சவண்டும் எனவும் பரிந்துலரத்தார். நான் லவத்தியசாலையில் இருந்த மைசைகூடத்துக்கு கசன்ை சபாது
அங்சக ஏழு வயசதயான சிறுவன் ஒருவன் ஒன்ைலர வயது நிரம்பிய தனது தங்லகயுடன் நிற்பலதக் கண்சடன். அவர்கள்
இருவரும் அழுதுககாண்டிருந்தனர். அச்சிறுவனிடம் விசாரித்த சபாது அவர்களின் தந்லதயார் சுதந்திரபுரத்தில் ககால்ைப்பட்டு
விட்டார் என்றும் தாயார் சற்றுமுன் நடந்து முடிந்திருந்த எைிகலைத் தாக்குதைில் ககால்ைப்பட்டு விட்டார் எனவும் கூைினான்.
இந்த இரு சிைார்களின் நிலைலயப் பார்த்த எனது கைவர் என்னிடம் “நீங்கள் இப்சபாது கப்பைில் சபாக மறுத்தால் எமது
பிள்லளகளும் இவ்வாறு தான் அழுதுககாண்டு நிற்பார்கள்” எனக் கூைினார். ஏப்ரல் 07 எனது கைவர் எமக்கான கப்பல்
அனுமதிலயப் கபறுவதற்கான நடவடிக்லகயில் ஈடுபட்டிருந்தார். ஏப்ரல் 12 இரவு எம்முடன் கைவர் வலையர்மடத்தில்
தங்கினார். இந்த இரவு நாம் எல்சைாரும் ஒன்ைாகத் தூங்கிசனாம்.
நான், எனது கைவர், எமது மகன் ஆகிய மூவரும் பதுங்குகுழிக்கு கவளிசய படுத்திருந்சதாம். எமது மகளும் எனது கைவரின்
சசகாதரனும் பதுங்குகுழிக்குள் உைங்கினர். நள்ளிரவு ஒரு மைி, இராணுவத்தினர் பல்குழல் எைிகலைத் தாக்குதல்கலள
சமற்ககாள்ளத் கதாடங்கினர். காலையில் நான் பார்த்த சபாது எைிகலையின் துண்டு ஒன்று எனது கைவருக்கும் மகனுக்கும்
இலடயில் விழுந்து கிடப்பலத நான் பார்த்சதன். ஆனால் அது எம்லம காயப்படுத்தவில்லை.
நாம் பயைிக்கவிருந்த கப்பல் எம்மிைிருந்து 250 மீ ற்ைர் கதாலைவில் தரித்து நின்ைது. வழி கநடுக வாகனங்கள் மற்றும் ஆட்கள்
நிரம்பியிருந்ததால் கப்பலைச் கசன்ைலடய கிட்டத்தட்ட ஒரு மைித்தியாைம் சதலவப்பட்டது. கைவரின் சசகாதரன் உந்துருளி
ஒன்ைில் எமது லபலய எடுத்து வந்தார். கைவர் எம்லம உந்துருளி ஒன்ைில் ஏற்ைிக் ககாண்டு கசன்ைார். நாம் கப்பலை
கசன்ைலடவதற்குள் கப்பல் புைப்பட்டுவிடுசமா என்ை சந்சதகம் எமக்கு வந்தது. இதனால் எனது கைவர் மாத்தளன் ஊடாக
கசல்வகதனத் தீர்மானித்தார். அவ்வதியால்
ீ
பயைித்தால் இராணுவம் எைிகலைகலள சமற்ககாள்ளும் என்பதால் இறுக்கி
தன்லனப் பிடித்திருக்குமாறு கூைிய எனது கைவர் மிக சவகமாக உந்துருளிலய ஓடினார். எமது ஏழு வயது நிரம்பிய மகள்
உந்துருளியின் முன்புைத்திலும் ஒன்ைலர வயதான மகன் எம் இருவருக்கும் இலடயில் இருக்க எனது கைவர் சவகமாக
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உந்துருளிலய கசலுத்திய சபாது இராணுவத்தினர் எம்மீ து தாக்குதல்கலள சமற்ககாள்ளத் கதாடங்கினர். ஆனால் நாம்
பாதுகாப்பாக கப்பலைச் கசன்ைலடந்சதாம்.
கப்பல் சற்றுத் கதாலைவில் நின்ைதால் சிைிய படககான்று மக்கலள கப்பல் நின்ை இடத்துக்கு காவிச் கசன்ைது.
வயதுசபானவர்கள், மனநைம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், காயமலடந்தவர்கள், மிக சமாசமான சநாயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என
பைதரப்பட்டவர்களும் கப்பைில் ஏற்ைப்பட்டனர்.
“நான் கப்பலுக்கு அருகில் வரவில்லை. ஏகனனில் எனது முகத்லத அலடயாளங் கண்டுககாள்பவர்களால் உங்களுக்கு ஏசதனும்
பிரச்சிலனகள் ஏற்படைாம்” என எனது கைவர் கதரிவித்தார். பின்னர் அவர் எம்லம படகடியில் ககாண்டு கசன்று விட்டார். அவர்
எம்லமப் பார்த்தவாறு நின்ைார். நான் மகலள அவரிடம் அனுப்பிசனன். மகள் தனது தந்லதயிடம் இறுதி விலடகபற்று மீ ண்டும்
படகுக்குள் வந்தார்.
“அம்மா, சசகாதரன், புதிதாக பிைக்கவுள்ள குழந்லத மூவலரயும் பார்க்கசவண்டியது நீங்கள் தான்” என எனது கைவர் மகளிடம்
கதரிவித்தார். நாம் கப்பலைச் கசன்ைலடயும் வலர அவர் எம்லமப் பார்த்தவாறு கலரயில் நின்ைார். பிரியும் சபாது அவர்
அழவில்லை. நானும் அழவில்லை. கப்பல் நகரத் கதாடங்கிய சபாது நான் அழத் கதாடங்கிசனன்.
பிள்லளகள் சிைந்த கல்விலயப் கபை சவண்டும் என்பலதசய எனது கைவர் விரும்பினார். யுத்தத்தினால் அவர் தனது கல்விலய
இலடநிறுத்தியதாசைசய அவரின் மனதில் பிள்லளகலள சிைந்த கல்விமான்களாக ஆக்க சவண்டும் என்ை இைட்சியம்
இருந்தது. அத்துடன் எமது பிள்லளகள் தமிழ் சதசியத்தில் பற்றுள்ளவர்களாக வளரசவண்டும் எனவும் அவர் எதிர்பார்த்தார். நான்
எனது பிள்லளகளுக்கு தூய தமிழ் கபயர்கலளசய லவத்துள்சளன். மூன்ைாவது குழந்லதலய நான் வவுனியா
லவத்தியசாலையில் கபற்கைடுத்சதன். அப்சபாதும் நான் தூய தமிழ் கபயலரசய எனது பிள்லளக்கு லவத்சதன்.
தற்சபாது ஒவ்கவாரு தமிழ் கட்சிகளும் பல்சவறு திலசசநாக்கிப் பயைிக்கின்ைனர். இவர்கள் அலனவரும் ஒன்று சசர்ந்து ஒசர
பாலதயில் பயைிக்க சவண்டும். மக்கலள ஒன்ைாக வழிநடாத்தக் கூடிய தலைலம ஒன்று தற்சபாது இல்லை என்சை நான்
கருதுகிசைன். தமிழ் மக்களாகிய நாம் எமது வாழ்லவ, உலடலமலய, வாழ்வாதாரத்லத இழந்து தவிக்கிசைாம். நாம் அவற்லை
மீ ளக் கட்டிகயழுப்ப சவண்டுமாயின் மிகப் பைமான, அர்ப்பைிப்புள்ள தலைலம ஒன்று தமிழ் மக்களுக்கு சதலவ.
யுத்தத்தின் சபாது தமது கைவன்மாலர இழந்த, காைாமற் சபான தமிழ்ப் கபண்கள் தமது பிள்லளகலள வளர்த்தல் மற்றும்
கபாருளாதார விடயங்களில் அதிகம் துன்பங்கலள சந்திக்கின்ைனர். வன்னியிைிருந்து இடம்கபயர்ந்த மக்கள் அலனவரும்
ஏழ்லமயில் வாழ்கின்ைனர். இதனால் அவர்கள் தமது பிள்லளகலள சரிவரப் பராமரிக்க முடியாது உள்ளனர். எனது பிள்லளகள்
கதாடர்பில் நான் மிக விழிப்பாக இருக்கிசைன்.
எனது கைவர் ககால்ைப்பட்டு விட்டார் என்சைா அல்ைது அவர் தற்சபாதும் உயிர் வாழ்கின்ைார் என்பது பற்ைிசயா எனக்கு
எதுவும் கதரியாது. இதனாசைசய கனடாவில் வாழும் எனது தகப்பனார் என்லன அங்கு வருமாறு அலழக்கின்ை சபாதும், இரு
ஆண்டுகளாக மறுப்புத் கதரிவித்து வருகிசைன். எனது கைவர் கதாடர்பான கசய்திலய அைியும் வலர நான் கனடா கசல்ை
விரும்பவில்லை.
மாவரர்
ீ தினமன்று எனது மகள் விளக்சகற்ை விரும்புவார். இது அவர் தானாக விரும்பி கசய்வது. நான் அவரின் முயற்சிலயத்
தடுப்பதில்லை. ஏகனனில் அவர் தமிழ் கைாசாரத்தில் வளர்ந்த பிள்லள என்பதால் மாவரர்களுக்கு
ீ
விளக்சகற்ை சவண்டும்
என்பலத உைர்ந்துள்ளார். எனது மூன்று பிள்லளகளுக்கும் சிைந்த கல்விலயப் கபற்றுக் ககாடுக்க சவண்டும். அதன் பின்
அவர்கள் தமது வாழ்லவ தாசம தீர்மானித்துக் ககாள்வார்கள். நாங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக இருப்சபாம்.
நாம் இந்தக் கிராமத்துக்கு வந்தசபாது இங்குள்ளவர்கள் எம்முடன் நட்பாக பழகினர். ஆனால் இங்கு கதாடர்ச்சியாக
படுககாலைகள் இடம்கபற்ை சபாது அவர்கள் எம்முடன் பழகுவலதத் தவிர்த்தனர். ஆட்கடத்தல்கள் மற்றும் படுககாலைகள்
என்பன மக்களின் மனங்களில் அச்சத்லதயும் பீதிலயயும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. நான் தற்சபாது வாழும் கிராமத்திற்கு அருகில்
இவ்வாைான சம்பவங்கள் அதிகம் நடந்துள்ளன. வன்னியிைிருந்து இங்கு வந்து குடிசயைியவர்கள் அல்ைது புைிகளுக்கு
ஆதரவானவர்கள் இவ்வாறு அதிகம் படுககாலை கசய்யப்பட்டும், கடத்தப்பட்டும் உள்ளனர். இதன்காரைமாகசவ எனது
அயைவர்கள் என்னுடன் கலதக்க விரும்பவில்லை. சிைசவலளகளில் நான் தனிலமலய உைர்கிசைன்.
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