இது மூன்று பெண்களின் கதைகள்
[தவமணி, வசந்தராணி மற்றும் சாரதா ஆகிய மூன்று பெண்கள் குழு கலந்துரரயாடல் ஒன்றின் மூலம் தமது அனுெவங்கரைப்
ெகிர்ந்து பகாண்டனர்.]
தவமணி: யுத்தம் இறுதிக் கட்டத்ரத அரடந்த பொது, எறிகரணகள் பசறிவாக வழ்ந்து
ீ
பவடித்ததால் நாங்கள் அரனவரும்
பவைியில் நடமாட முடியாது, ெதுங்குகுழிகளுக்குள்பை ஒைிந்திருக்க பவண்டியிருந்தது. நான் இருந்த ெதுங்குகுழிக்கு அருகில்
அரமக்கப்ெட்டிருந்த ெதுங்குகுழிக்குள் சிறுவர்கள் அழுகின்ற சத்தம் எனக்கு பகட்டது. எங்பகா பசன்ற இந்தச் சிறார்கைின
தாயார் மீ ண்டும் திரும்ெியிருக்கவில்ரல. இதனால் தனிரமயில் இருந்த சிறார்கள் அச்சத்தில் அழுதுபகாண்படயிருந்தனர்.
இறுதியில் அந்த இடத்ரத விட்டு பவறிடம் பசல்வதற்கு நாம் முடிபவடுத்த பொது ரகவிடப்ெட்ட நிரலயில் அநாதரவாக
இருந்த அந்தச் சிறார்கரையும் கூட்டிக் பகாண்டு பசன்பறாம். நான் கூட்டிச் பசன்றிருந்த சிறார்கைில் பெண் சிறுமி தனக்கு
பதரிந்த ஒருவரர வழியில் கண்டு அவருடன் பசன்றுவிட்டார். ெின்னர் இைம் சிறுவன் என்னுடன் இருந்தான்.

அங்பக நாங்கள் நூறுக்கும் பமற்ெட்டவர்கள் இருந்பதாம். நாங்கள் அரனவரும் நந்திக்கடல் கடல்நீபரரிரயக் கடந்து சிறிலங்கா
அரசாங்க கட்டுப்ொட்டுக்குள் பசல்வதற்காக காத்திருந்பதாம். திரும்பும் திரச எல்லாம் துப்ொக்கிச் சன்னங்கள். இதனால் நாம்
நிமிர்ந்து நடக்க முடியவில்ரல. ஊர்ந்து ஊர்ந்து பமதுவாகச் பசல்ல பவண்டியிருந்தது. நாம் இறுதியாகப் ெயணித்த சில
கிபலாமீ ற்றர் தூரம் வரர இறந்த உடலங்கள் ெரவிக் காணப்ெட்டன. இவ்வாறு நாம் ஊhர்ந்து ஊர்ந்து பசன்று பகாண்டிருந்த
பொதும் கூட, எம்முடன் ெயணித்த சிலர் துப்ொக்கி ரரவகைால் ெதம் ொர்க்கப்ெட்டு மிக பமாசமாகக் காயமரடந்தனர்.
அவர்கரை காவிச் பசல்ல முடியாதிருந்ததால் அவர்கரை அப்ெடிபய அபத இடத்தில் விட்டுவிட்டு பசல்ல பவண்டிய
நிரலக்குத் தள்ைப்ெட்படாம். இவ்வாறு பசன்று பகாண்டிருந்த பொது துப்ொக்கி ரரவ ஒன்று சிறு ெிள்ரை ஒருவரின் தரலரயப்
ெிைந்து பகாண்டு பசன்றது. இதரன நான் பநரில் ொர்த்பதன். அந்தப் ெிள்ரை அந்த இடத்திபலபய இறந்து விட, தாயார் மிகவும்
பவதரனயுடன் தனது ெிள்ரையின் உடலத்ரத அப்ெடிபய பொட்டுவிட்டு நடக்க பவண்டியிருந்தது.
அந்த பநரத்தில் ஒரு எறிகரணயில் ெல மக்கள் பகால்லப்ெட்டனர். இவ்வாறு பகால்லப்ெட்டு வதிகைில்
ீ
கிடந்த உடலங்கைில்
சிறுவர்கைின் உடல்கபை அதிகமாகக் காணப்ெட்டன. இவர்கள் துப்ொக்கி ரரவகைாலும், எறிகரணகைாலும், நீரில் மூழ்கியும்
இறந்தனர். என்னுடன் கூட்டிச்பசன்ற அந்தச் சிறுவன் எந்தக் கிராமத்ரதச் பசர்ந்தவன் என்ெது கூட எனக்குத் பதரியாது. அவன்
ஏரனய சிறார்களுடன் இரணந்து விரையாட விரும்ெவில்ரல. அவன் தனது தாயார் தன்ரன ெதுங்குகுழிக்குள் விட்டுவிட்டு
பசன்றரத ெற்றி மட்டுபம கரதத்துக் பகாண்டிருந்தான்.
வசந்தராணி [ஐந்து ெிள்ரைகைின் தாய்]: நாங்கள் மாத்தைனில் வசித்பதாம். அடுத்த நாட் காரல அங்பக எறிகரணகள் பசறிவாக
வசப்ெட்டன.
ீ
அப்பொது நான் சரமயல் ொத்திரங்கரை கழுவிக்பகாண்டிருந்பதன். நான் அவற்ரறக் கழுவி முடித்த ெின்னர், நீர்
ஊற்றுவதற்காக சில அடி தூரம் நடந்பதன். அப்பொது எனது கணவர் ெதுங்குகுழிரய விட்டு பவைியில் வந்து எனக்கருகில்
நின்றவாறு என்னுடன் உரரயாடிக் பகாண்டிருந்தார். அப்பொது எறிகரண ஒன்று வழ்ந்து
ீ
பவடித்தது.
நான் சற்று முன் கழுவிய சரமயல் ொத்திரங்கள் இருந்த இடம் பதரியாது ஆங்காங்பக சிதறிக் காணப்ெட்டன. நான் எனது
ரககைில் ரவத்துக் பகாண்டு நின்ற ொரனயில் ஐந்து துவாரங்கள் காணப்ெட்டன. அத்துடன் அந்த எறிகரணயில் எனது கணவர்
காயமரடந்தார். நான் எனது கணவரரக் கூட்டிக் பகாண்டு மருத்துவமரனக்குச் பசன்ற பொது, அவரது காயத்திலிருந்து
பெருமைவான இரத்தம் ஓடிக்பகாண்டிருந்தது. இத்துடன் உலங்குவானூர்தி மூலம் பமற்பகாள்ைப்ெட்ட தாக்குதலில் நூற்றுக்கும்
பமற்ெட்டவர்கள் பகால்லப்ெட்டனர். அத்துடன் ெலர் காயமரடந்தனர். இபதபொல் ஒவ்பவாரு தாக்குதல்கைில் பொதுமக்கள்
ெலர் பகால்லப்ட்டனர், காயமரடந்தனர்.
நான் காயமரடந்த எனது கணவரர மருத்துவமரனக்கு பகாண்டு பசன்றபொது, குருதி நன்கு பொய்விட்ட, மிக பமாசமான
காயக்காரர்கரை ரவத்தியர்கள் கவனத்தில் பகாள்ைவில்ரல. இபதபொன்று எனது கணவரும் ெலத்த காயமரடந்திருந்ததால்,
ரவத்தியர்கள் மருத்துவம் பசய்ய முற்ெடவில்ரல. இவரது கல்லீரல் ொதிக்கப்ெட்டிருந்தது. ஆனால் அவர் சுவாசித்துக்
பகாண்டிருந்தார். இவ்வாறிருக்ரகயில், ரவத்தியசாரலக்கு அருகில் வழ்ந்து
ீ
பவடித்த குண்படான்றில் அதிர்ச்சிரடந்த அவர்
ெின்னர் இறந்துவிட்டார். இது ஏப்ரல் 05, 2009 அன்று இடம்பெற்றது.
ஏப்ரல் 20 அன்று, நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்ரத இராணுவத்தினர் ரகப்ெற்றிக் பகாண்டனர். இதனால் ெல ஆயிரக்கணக்கான
மக்கள் இராணுவத்தின் நிரலகள் பநாக்கி ஓட, ெின்னுக்கு நின்றவாறு புலிகள் மக்கள் மீ து துப்ொக்கிப் ெிரபயாகம்
பமற்பகாண்டனர். எனக்கு முன்னாலும், அருகிலும் ஒடிச் பசன்று பகாண்டிருந்தமக்கள் ெலர் பகால்லப்ெட்டனர். எனது மகன்
காயமரடந்ததால், அவர்கள் சறம் ஒன்றால் அவரது காயத்தில் கட்டுப்பொட்டு, முதலில் அவரன பவைியில் அனுப்ெினர்.
இராணுவத்தினர் எனது மகரன ரவத்தியசாரலக்கு அனுப்ெினர்.
சாரதா: நான் தற்பொது ரகயில் ரவத்திருக்கும் இந்தச் சிறுவன் வன்னியில் யுத்தம் இறுதிக்கட்டத்ரத அரடந்த பொது,
அதாவது நாங்கள் இராணுவக் கட்டுப்ொட்டுக்குள் தப்ெி வருவதற்கு மூன்று நாட்கைின் முன்னர் ெிறந்திருந்தான். அந்த நாைன்று,
பெப்ரவரி 10, 2009 அன்று எம்முடன் இரணந்து 60 குடும்ெங்கள் வரர இராணுவக் கட்டுப்ொட்டுப் ெகுதிக்குள் பசன்பறாம். எம்ரமச்
சூழ யுத்தம் தீவிரம் பெற்று நடந்து பகாண்டிருந்தது. இதனால் நாம் ெதுங்குகுழிக்குள் ொதுகாப்புத் பதடிபனாம். நான்
குழந்ரதரயப் பெற்பறடுப்ெதற்காக ரவத்தியசாரலக்குச் பசன்பறன். எனது மகன் ெிறந்த ரகபயாடு, நான் மீ ண்டும்எனது
குடும்ெத்தவர்களுடன் இரணந்து பகாண்படன்.
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ரவத்தியசாரலயில் பெருமைவான பநாயாைிகள் நிரறந்து காணப்ெட்டதால், என் பொன்றவர்கள் மிக விரரவாகத் திருப்ெி
அனுப்ெப்ெட்டனர். நாங்கள் இறந்து கிடந்த உடலங்கரைக் கடந்து மூன்று நாட்கைாக நடந்த ெின்னர், இறுதியில் இராணுவக்
கட்டுப்ொட்ரட அரடந்பதாம். நாங்கள் புலிகைின் நிரலகைிலிருந்து சில ரமல்கள் தூரம் நடந்து பசன்று இராணுவக்
கட்டுப்ொட்டுப் ெிரபதசத்ரத அரடந்பதாம். ெின்னர் அங்கிருந்து, காடுகைின் ஊடாக பெரூந்துகைில் ஏறுவதற்காக நடந்பதாம்.
நான் நடந்து பசன்ற முழுத்தூரமும், சில நாட்கைின் முன்னர் பெற்பறடுத்த அந்தக் குழந்ரதரய கூரட ஒன்றில் ொதுகாப்ொக
ரவத்து எடுத்துச் பசன்பறன். நாங்கள் ஓமந்ரதரயச் பசன்றரடந்த பொது, இராணுவத்தினர் பெருமைவான மக்கரைத்
தங்கரவப்ெதற்கான ஏற்ொடுகரைச் பசய்திருக்கவில்ரல. இதனால் நாங்கள் அந்தக் குைிர் இரவில் அந்த வதியிபலபய
ீ
ெடுத்துறங்க பவண்டியிருந்தது. எனது குடும்ெத்தவர்கரைப் ொதுகாக்குமாறு நான் இரறவரன மண்றாடிபனன். அத்துடன்
ஒவ்பவாருவரும் ொதுகாப்ொக இருக்க பவண்டும் எனவும் ெிரார்த்தித்துக் பகாண்படன்.
எம்ரமச் சூழ துப்ொக்கிச் சத்தங்கள் பகட்ெரத நாம் விரும்ெவில்ரல. நாங்கள் யுத்தத்ரத விரும்ெவில்ரல.
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