இளைஞன் சுரேஸ் கூறும் களை
[சுரேஸ் தனது முப்பதாவது வயதில் உள்ளார். இவர் தான் சிறிலங்காவில் இடம்பபற்ற யுத்த காலத்தில் பபற்றுக் பகாண்ட
திகிலூட்டும் அனுபவங்களளப் பகிர்வதில் அச்சத்துடன் உள்ளரபாதிலும், மிக உறுதியாக, ஆணித்தேமாக தனது கருத்துக்களள
முன்ளவக்கின்றார்.]
முதலில் நான் எனது குடும்பத்தவர்களுடன் ஒட்டுசுட்டானிலிருந்து முள்ளியவளளக்கும் பின்னர் புதுக்குடியிருப்புக்கும் நவம்பர்
2008 ல் இடம்பபயர்ந்ரதன். நாம் பபறுமதி மிக்க சில உளடளமகளள மட்டும் எம்முடன் எடுத்துச் பசன்ரறாம். அதன் பின்னர்
குடிளச ஒன்ற அளமத்து அதில் தங்கிரனாம். வன்னி முழுவளதயும் இோணுவம் ளகப்பற்றும் என நாம் எதிர்பார்த்திருந்ரதாம்.
அந்த ரநேத்தில் சிறிலங்கா இோணுவத்தினர் புதுக்குடியிருப்ளபயும் ளகப்பற்றிக் பகாண்டனர். இதனால் அடுத்த நாம் எங்கு
பசல்வபதன்பளத நிச்சயப்படுத்திக் பகாள்ள முடியவில்ளல.
சுதந்திேபுேத்ளத ‘பாதுகாப்பு வலயம்’ என இோணுவத்தினர் பிேகடனப்படுத்தினர். இதனால் நாம் சுதந்திேபுேம் ரநாக்கி
இடம்பபயர்ந்ரதாம். சுதந்திேபுேத்தில் இடம்பபயர்ந்த மக்கள் அதிகம் ரபர் பாதுகாப்புத் ரதடி கூடாேங்களள அளமத்து
தங்கியிருந்ததால் அவ்விடம் மிக பநருக்கமாகக் காணப்பட்டது.
நாங்கள் சுதந்திேபுேத்தில் தங்கியிருந்த ரபாது நாம் இருந்த திளச ரநாக்கி இோணுவத்தினர் எறிகளணகளள வசத்
ீ
பதாடங்கினர்.
நாங்கள் பதுங்குகுழிளய அளமத்ததன் பின்னர், இேவு பகல் முழுவளதயும் நாம் அதிரலரய கழித்ரதாம். நாம் அங்கிருந்த சில
நாட்களில் மக்களின் ஓலங்கள் ரகட்டன. எறிகளணகள் பலரின் உயிளேக் குடித்ததால் மக்கள் பபரும் அல்ரலால கல்ரலாலப்
பட்டனர்.
இதன் பின்னர் சிறிலங்கா இோணுவத்தால் பபாக்களண, மாத்தளன் மற்றும் முள்ளிவாய்க்கால் ஆகிய பகுதிகள் ‘யுத்த
வலயமற்ற பகுதிகள்’ என அறிவிக்கப்பட்டன. புதுக்குடியிருப்பு வதி
ீ
ஆபத்து நிளறந்ததாகக் காணப்பட்டதால் அந்த வதி
ீ
மூடப்பட்டது. நாங்கள் இதளன மீ றி அந்த வதிளயப்
ீ
பயன்படுத்தினால் எறிகளணகள் பதம் பார்க்கும் நிளல காணப்பட்டது.
இதனால் பபாக்களண ரநாக்கி பசல்வதற்கு மண் வதி
ீ ஒன்ளறப் பயன்படுத்திரனாம். மக்கள் பநரிசல் நிளறந்து காணப்பட்டதால்
பத்து கிரலாமீ ற்றர் தூேத்ளத கடப்பதற்கு ஒரு நாள் ரதளவப்பட்டது. வன்னியின் எல்லாப் பகுதிகளளச் ரசர்ந்த மக்களும் அந்த
வதியாரலரய
ீ
பயணித்தனர்.
இோணுவத்தினர் எறிகளணகளள வசத்
ீ
பதாடங்கினர். அங்கு உணவு இருக்கவில்ளல. மக்கள் பட்டினிச் சாளவ எதிர்ரநாக்கினர்.
நாங்கள் பசன்று பகாண்டிருந்த வதிபயங்கும்
ீ
மக்களின் இறந்த உடலங்கள் காணப்பட்டன. நாங்கள் இந்த உடலங்களின் ரமலால்
நடக்க ரவண்டியிருந்தது. இறந்த உடலங்கள் எங்கும் பேந்து காணப்பட்டதால் இளத விட எமக்கு ரவறு பதரிவு எதுவும்
இருக்கவில்ளல.
வதிபயங்கும்
ீ
மக்கள் நிளறந்திருந்தனர். எறிகளணகள் கூவி வரும் சத்தத்ளத ரகட்கும் ரபாது வழளமயாக நாங்கள் எம்ளமப்
பாதுகாப்பதற்காக நிலத்தில் விழுந்து கிடப்ரபாம். ஆனால் அந்த வதியில்
ீ
எறிகளணகள் கூவும் சத்தம் ரகட்டு விழுந்து படுக்கக்
கூட முடியவில்ளல. மற்ளறயவர்களுக்கு உதவி பசய்யக் கூட முடியவில்ளல. நாங்கள் எங்களுளடய பசாந்த
குடும்பத்தவர்களள மட்டுரம கவனத்தில் பகாள்ள முடிந்தது.
நாங்கள் இறுதியில் பபாக்களணளய வந்தளடந்ரதாம். நாங்கள் அதற்கு முன்னர் அந்த இடத்துக்கு பசன்றிருக்கவில்ளல. அங்ரக
வயல் நிலம் ஒன்றில் கூடாேம் ஒன்ளற அளமத்து தங்கிரனாம். அப்ரபாது டிசம்பர் 2008. 15 நாட்கள் பதாடர்ந்து எறிகளணகள்
எதுவும் வசப்படவில்ளல.
ீ
நாங்கள் கடற்களேளய அண்டி இருந்ரதாம். அங்ரக மேக்கறிகள் எதுவும் இருக்கவில்ளல.
கடற்களேக்கு மக்கள் பசல்வதற்கு விடுதளலப் புலிகள் தளடவிதித்திருந்ததால் மீ ன் மீ ன்பிடிப்பதற்கு கூட பசல்ல
முடியவில்ளல.
மக்கள் ஏற்கனரவ படகுகளின் உதவியுடன் திருரகாணமளலக்கு தப்பிச் பசன்றதாரலரய புலிகள் இதற்கான அனுமதிளய
வழங்கவில்ளல.
மக்கள் கடல், தளே ஆகிய இரு வழிகள் மூலம் தப்பிச் பசல்ல முற்பட்டனர். ஆனால் தமிழீ ழ விடுதளலப் புலிகள் அவர்களளத்
தடுத்தனர். புலிகள் மக்களுக்கு அரிசி மற்றும் பருப்பு ரபான்ற சில நிவாேணப் பபாருட்களள வழங்கினர். கறிகளள ஆக்குவதற்கு
ரதங்காய் இருக்கவில்ளல.
இந்த ரநேத்தில் புலிகள் பலாத்காே ஆட்ரசர்ப்பில் ஈடுபட்டனர். சிறுவர்கள், இளளரயார்கள் எனப் பலதேப்பட்டவர்களளயும்
புலிகள் தமது அளமப்பில் இளணத்துக் பகாண்டனர். ஏற்கனரவ புலிகள் அளமப்பில் குடும்பத்து உறுப்பினர்கள் இளணந்திருந்த
ரபாதிலும் இளவ எதுவும் கவனத்திற் பகாள்ளப்படாது அளனவரும் பலாத்காே ஆட்ரசர்ப்பில் இளணக்கப்பட்டனர். நாங்கள்
பதுங்குகுழிக்குள் ஒழிந்திருந்ரதாம். நாங்கள் எமது முழுநாட்களளயும் பதுங்குகுழிக்குள்ரளரய கழித்ரதாம். நாங்கள் இேவு பத்து
மணிக்குப் பின்னரே சிறுநீர் கழிப்பதற்கு பதுங்குகுழிளய விட்டு பவளியில் வருரவாம். ஏபனனில் தற்பசயலாகப் புலிகள்
எம்ளமப் பார்த்து விட்டால் அவர்கள் எம்ளம பலாத்காே இளணப்பில் சண்ளடக்கு பகாண்டு பசன்று விடுவார்கள் என
அச்சமளடந்ரதாம்.
ஜனவரி மற்றும் பபப்ேவரி மாதங்கள் கடும் பவப்பமாக இருந்தன. ஆனால் நாம் பதாடர்ந்தும் பதுங்குகுழிகளிரலரய
தங்கியிருந்ரதாம். பதுங்குகுழிகளுக்குள் காற்று வருவதற்காக சிறிய துவாேம் விட்டிருந்ரதாம். நாம் வியர்ளவயில்
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நளனந்ரதாம். மளழ பபய்யும் ரபாது மளழ நீர் பதுங்குகுழிக்குள் வந்துவிடும். நாங்கள் பதுங்குகுழிக்குள் வரும் மளழநீளே துணி
மூலம் வடிகட்டி குடித்ரதாம். இவ்வாறான துன்பங்களள நாம் சந்திக்க ரவண்டியிருந்தது. இளத மீ றி நாம் பவளியில் வந்தால்
இோணுவத்தின் எறிகளணகள் பதம் பார்க்கும் அல்லது புலிகள் எம்ளம தமது பளடயில் இளணத்து விடுவார்கள் என்ற அச்சம்
ரமரலாங்கியிருந்தது.
என்ளன விட எனது பபற்ரறார் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகியிருந்தனர். அவர்கள் புலிகள் என்ளன பலாத்காேமாக பகாண்டு
பசன்று விடுவார்கரளா என பயந்தனர். இதனால் இவர்கள் ரபயளறந்தது ரபால் காணப்பட்டனர். இவ்வாறான நிளலயில் எனது
பபற்ரறாளே பதாடர்ந்தும் பார்த்துக் பகாண்டிருக்க என்னால் முடியவில்ளல. இதனால் அங்ரக தங்கியிருப்பளத விட
இோணுவக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்குள் பசல்வது சிறந்தது என நான் நிளனத்ரதன். நூறு வளேயான ஏளனய மக்களுடன்
நந்திக்கடளலக் கடந்து இோணுவக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்குள் பசல்வபதன நாம் தீர்மானித்ரதாம்.
பத்து பத்து ரபோக குழுவாக ஒன்று ரசர்ந்த நாம் நந்திக் கடல் நீரேரிளய ரநாக்கி பசன்று பகாண்டிருந்ரதாம். நாங்கள் நூறு மீ ற்றர்
வளே நீருக்குள்ளால் கடந்து பசல்ல ரவண்டியிருந்தது. புலிகள் ஒருபக்கமும், இோணுவத்தினர் மறுபுறமும் நிற்க நாம்
அவர்களளத் தாண்டி, அவர்களின் தாக்குதல்களளக் கடந்து பசன்று பகாண்டிருந்ரதாம். நாங்கள் நூறு ரபர் வளேயில்
கடல்நீரேரியின் களேளய நள்ளிேவு பசன்றளடந்த ரபாது, எம்ளம புலிகள் சுற்றி வளளத்துக் பகாண்டனர்.
வான் ஒன்றில் வந்த புலிகள் நாம் இருந்த திளச ரநாக்கி வான் ரநாக்கி துப்பாக்கிப் பிேரயாகம் ரமற்பகாண்டனர். அங்கிருந்த
மக்கள் அளனவரும் பீதியளடந்தனர். திளச பதரியாது ஓடிச் பசன்றனர். நான் எனது தாயாருடனும், எனது மூன்று
சரகாதேர்களுடனும், என்னிடம் காவிக் பகாண்டு வருமாறு ரவபறாருவர் தந்த மூன்று வயது சிறுமி ஒருவருடனும்
நின்றிருந்ரதன்.
நாங்கள் எல்ரலாரும் ஓட முயற்சித்ரதாம். அத்துடன் நான் எனது ஒரு ளகயில் அந்தச் சிறுமிளயயும் மறு ளகயில் ளப
ஒன்ளறயும் ளவத்திருந்ரதன். இவ்வாறு ஓடிக் பகாண்டிருந்த ரபாது அந்தச் சிறுமி ளக தவறி கீ ரழ விழுந்து விட்டார். இதனால்
சிறுமிளயத் தூக்கிக் பகாண்டு ஓடிய ரபாது என்னிலிருந்து நூறு மீ ற்றர் தூேத்தில் புலிகள் நிற்பளதக் கண்ரடன். எனக்கருகில்
பலாறி ஒன்று நிற்பளதக் கண்ட நான் அந்தச் சிறுமியுடன் பலாறியின் கீ ழ் பதுங்கிக் பகாண்ரடன். பலாறிளயச் சுற்றி ‘ரோச்’
பவளிச்சத்தால் புலிகள் என்ளனத் ரதடினர். இத்துடன் எனது களத முடிந்து விட்டது என நான் நிளனத்ரதன்.
ளகயிலிருந்த அந்தச் சிறுமி அழுதால் அவர்கள் நான் இருக்கும் இடத்ளதக் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என நான் நிளனத்ரதன்.
எனது பபற்ரறாளே புலிகள் பிடித்திருப்பார்கள் என நிளனத்த ரபாது எனக்கு ரவதளனயாக இருந்தது. நான் எனது மார்புக்கு
அருகில் அந்தச் சிறுமிளயத் தூக்கி பமதுவாக அவளது காதுக்குள் அழாமல் இருக்குமாறு ரகட்டுக் பகாண்ரடன். அந்தச்
சிறுமியின் இதயத்துடிப்ளப என்னால் உணே முடிந்தது. அந்தச் சிறுமி என்னிடம் “எனது அம்மா எங்ரக? நாங்கள் எங்ரக
ரபாகின்ரறாம்?” என வினவினாள்.
அவர்கள் வட்டுக்கு
ீ
பசன்று விட்டார்கள் என நான் அவளிடம் கூறிரனன். “நாங்கள் வட்ளட
ீ
ரபானவுடன் நீங்கள் சளமப்பீர்களா?”
என அவள் என்னிடம் ரகட்டாள். அந்த இடத்தில் தனது தாய் இல்லாததால் யார் தனக்கு உணவு தருவார்கள் என்பது பதாடர்பில்
மூன்று வயரதயான அந்தச் சிறுமி அறிந்திருந்தாள் என்பளத நான் உணர்ந்து பகாண்ரடன்.
புலிகள் இந்த இடத்ளத விட்டுச் பசன்றதும், பலாறியின் கீ ழிருந்த நான் பமதுவாக பவளியில் வந்ரதன். நாங்கள்
கடல்நீரேரிளயக் கடப்பதற்கு முதல் எனது குடும்பத்தவர்களுடன் வாழ்ந்த இடத்துக்ரக திரும்பிச் பசல்வபதன நான்
தீர்மானித்துக் பகாண்ரடன். நான் முதலிருந்த இடத்துக்குச் பசன்ற ரபாது அங்ரக ஒருவளேயும் காணவில்ளல. பின்னர்
பமதுபமதுவாக எல்ரலாரும் அங்ரக திரும்பிக் பகாண்டிருந்தனர். அதில் நால்வர் மீ ளவும் திரும்பி வேவில்ளல. மூன்று
நாட்களின் பின்னர் அவர்களும் எமது இடத்துக்கு திரும்பி வந்தனர். இந்த நால்வரும் தப்பிச் பசல்ல முற்பட்ட ரபாது புலிகள்
அவர்களள துன்புறுத்தியதால் அவர்களின் உடல்களில் காயங்கள் காணப்பட்டன.
இவ்வாறு பபப்ேவரி பதாடக்கம் ஏப்ேல் வளே நாங்கள் ஐந்து தடளவகள் தப்பிச் பசல்ல முற்பட்ரடாம். இவ்வாறான பதாடர்
முயற்சிகளின் பின்னர் அங்கிருந்து தப்பிச் பசல்ல முடியாது என்ற முடிவுக்கு நாம் வந்ரதாம். அத்துடன் நாம் விளேவில்; இறந்து
விடுரவாம் எனவும் நிளனத்துக் பகாண்ரடாம்.
நாங்கள் நான்கு மாதங்கள் வளே பதாடர்ந்து பதுங்குகுழிக்குள் இருந்த ரபாது, சின்னம்ளம ரநாய் என்ளன வாட்டியது.
பதுங்குகுழிகளள விட்டு பவளியில் வே முடியாதிருந்ததால், மருத்துவ சிகிச்ளசளயக் கூட என்னால் பபறமுடியவில்ளல.
உடலிலிருந்த பவப்பத்ளதப் ரபாக்குவதற்கு பவங்காயம் சிறந்தது என சிலர் கூறினர். ஆகரவ ஒரு கிரலா பவங்காயம் 1000
ரூபாவுக்கு வாங்கிரனாம். அந்தக் காலப்பகுதியில் தற்பகாளல பசய்து பகாள்ள ரவண்டும் ரபால் இருந்தது. அவ்வளவு
துன்பங்களள அனுபவித்ரதன். உண்ளமயில் தங்கிக் பகாள்ள முடியாத துன்பங்களள, ரவதளனகளள நான் தாங்கிரனன்.
பதுங்குகுழிகள் அதிக பவப்பமாக இருந்ததால் சறம் மட்டுரம நாங்கள் அணிந்திருந்ரதாம். இோணுவத்தின் எறிகளணகள்,
துப்பாக்கி சன்னங்கள் என்பன எம்ளம ரநாக்கி பநருங்கிக் பகாண்டிருந்தன. பதுங்குகுழிக்குள் கழித்த இறுதி மாதத்தில்
எப்ரபாதும் எறிகளணகளினதும், துப்பாக்கி ரவட்டுக்களினதும் சத்தங்கள் ரகட்டுக் பகாண்ரடயிருந்தன. இந்த நிளலயில்
இருட்டாகிய ஒரு பபாழுதில், சிங்களத்தில் உளேயாடும் சத்தம் எம் காதுகளில் ரகட்டது. இோணுவத்தினர் எமது இடத்துக்கு
வந்து விட்டனர் என்பளத நாம் உணர்ந்து பகாண்டு பதுங்குகுழிகளள விட்டு பவளியில் வந்ரதாம். இோணுவத்ளத ரநாக்கி நாம்
நகர்ந்ரதாம்.
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ஆனால் நாங்கள் இோணுவத்துக்கும் புலிகளுக்கும் இளடயில் நின்றதால் குறுக்குச் சூட்டுக்குள் அகப்பட்டுக் பகாண்ரடாம்.
துப்பாக்கி ேளவகள் பதம் பார்த்தால் சிலர் பகால்லப்பட்டனர். இோணுவத்தினர் எங்களளக் கண்டனர். அவர்கள் எம்ளமப் புலிகள்
என எண்ணியதால் “நாங்கள் பபாதுமக்கள்” என உேத்த குேலில் கத்திரனாம்.
அப்ரபாது ஏப்ேல் 20, 2009 காளல நான்கு மணி. இோணுவத்தினர் எம்ளம ஒரு நிேலில் வரிளசயாக வருமாறு கூறினர். நாங்கள்
எமது கழுத்தளவு மட்டத்தில் நின்ற நீளேக் கடந்து பசன்று பகாண்டிருந்ரதாம். அப்ரபாது இரு திளசகளிலிருந்தும் எமது
தளலகளுக்கு ரமலால் துப்பாக்கி ேளவகள் பசல்லும் சத்தம் ரகட்டது. இந்நிளலயில் நாங்கள் எம்முடன் வந்த நான்கு
உறவினளே இழந்திருந்ரதாம். இோணுவத்ளத நாம் பநருங்கிய பின்னர், இோணுவத்தினர் உடற் ரசாதளன பசய்தனர். அதன்
பின்னர் பவறும் தளே ஒன்றில் எம்ளம உட்காருமாறு பணித்தார்கள்.
ஆயிேக்கணக்கான மக்கள் இோணுவப் பகுதிளய ரநாக்கி வருவளத நாம் அவதானித்ரதாம். நாங்கள் இரு நாட்களான உணவு
சாப்பிட்டிருக்கவில்ளல. நாங்கள் சறமும் ரசட்டும் அணிந்திருந்ரதாம். ஆனால் மிக அழுக்காக காணப்பட்ரடாம். நாங்கள்
பதாடர்ந்தும் நடக்க முடியாது களளப்பளடந்திருந்ரதாம். ஆனால் இோணுவத்தினர் எம்ளம நடக்குமாறு பலவந்தப்படுத்தினர்.
இவ்வாறு இேளணப்பாளல வளே நடந்து பசன்ரறாம்.
இேளணப்பாளலயிலும் எம்ளம ரசாதளன பசய்து பகாண்டனர். அதன் பின்னர் எமக்கு குளுக்ரகாஸ் வழங்கப்பட்டது.
சிறார்களுக்கு பிஸ்கட்டுக்கள் வழங்கப்பட்டன. நாமும் பிஸ்கட் சாப்பிட்ரடாம். வறண்டு காணப்பட்ட எமது பதாண்ளடகளள
ஈேப்படுத்திக்
பகாள்வதற்காக
ஒரு
ளபக்கற்
குளுக்ரகாளச
நாங்கள்
50
ரபர்
வளே
பகிர்ந்து
பகாண்ரடாம்.
இேளணப்பாளலயிலிருந்து ஓமந்ளத வளே ரபரூந்துகளில் எம்ளம ஏற்றிச் பசன்றனர்.
ஓமந்ளதளயச் பசன்றளடயும் வளே எமக்கு உணவு வழங்கப்படவில்ளல. அதன் பின்னர் அேச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் சில
எமக்கு உணவுப் பபாதிகளள வழங்கின. ஆனால் அளவ எமது பசிளயப் ரபாக்க ரபாதியதாக இருக்கவில்ளல. ஒரு உணவுப்
பபாதிளய பத்து ரபர் வளே பகிர்ந்து உண்ரடாம். நாங்கள் உணளவ விழுங்கிய ரபாது எமது பதாண்ளடகளில் வலி ஏற்பட்டது.
ஓமந்ளதயில் பிஸ்கட்டுக்காக காத்திருந்த நீண்ட வரிளசயில் நானும் காத்திருந்ரதன். ஆனால் அந்த சன பநரிசலுக்குள்
அடிபட்டு என்னால் ஒரு பிஸ்கட்ளட மட்டுரம பபற முடிந்தது.
சிறிலங்கா காடுகளில் வாழும் ஆதிவாசியினோன ரவடுவர்கள் ரபால் நாம் காணப்பட்ரடாம். நான்கு மாதங்களாக எடுக்கப்படாத
தாடியுடனும், தளலமுடியுடனும் நாம் காணப்பட்ரடாம். எனது அம்மாளவ எனது மளனவியா என சிலர் என்னிடம் ரகட்டனர்.
அந்தளவுக்கு தாடி வளர்ந்திருந்ததால் நான் வயது முதிர்ந்த ஒருவர் ரபால் பதன்பட்ரடன்.
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