துசி, நிலானி ஆகிய இரு பெண்களின் கதை
[தனது முப்பதாவது வயதில் உள்ள துசியின் கணவர் தமிழீ ழ விடுதலைப் புைிகள் அலமப்பின் பபாறுப்பாளர்களுள் ஒருவராக
இருந்தார். ஆனால் இப்பபாது இவர் காணாமற் பபாய்விட்டார். அத்துடன் துசியின் கணவரின் தங்லக [லமத்துனி] நிைானி
தற்பபாது இருபதாவது வயதில் உள்ளார். ]
நாங்கள் இராணுவத்தினர் நின்ற இடத்திைிருந்து 200 மீ ற்றர் தூரத்தில் நின்பறாம். புைிகள் எமக்கு பின்னால் நின்றிருந்தார்கள்.
எனது கணவர் என்னுடன் இருந்தார். ஆனால் அவர்கள் எனது கணவலர மறித்துவிட்டு என்லன மட்டும் பசல்லுமாறு
கூறினார்கள்.முதைில் துசியின் கலத:
நான் தமிழீ ழ விடுதலைப் புைிகள் அலமப்பில் இலணந்து பகாண்ட காைத்தில், அவர்கள் கட்டாய ஆட்பசர்ப்பில்
ஈடுபட்டிருக்கவில்லை. இதற்குப் பதிைாக பாடசாலைகளில் தமிழர் பபாராட்டம் பற்றிய கருத்துலரகலள பமற்பகாண்டிருந்தனர்.
இந்த பநரத்தில் தமிழர் பபாராட்டம் பற்றிய விளக்கவுலரலய வழங்கிய இளம்பரிதியின் பபச்சுக்கள் என்லன புைிகள் அலமப்பின்
பால் ஈர்த்துக் பகாண்டது. எனது பதினாறாவது வயதில் நான் புைிகள் அலமப்பில் இலணந்து பகாண்படன். தமிழ் மக்களுக்கு
எதிராக சிறிைங்கா அரசாங்கத்தால் பமற்பகாள்ளப்பட்ட அநீதிகள் பதாடர்பாகவும் இதனால் நாம் தனி நாபடன்லறப் பபாராடிப்
பபற்றுக் பகாள்ள பவண்டும் எனவும் இளம்பரிதி விளக்கம் பகாடுத்திருந்தார். இதுபவ என்லன புைிகள் அலமப்புக்குள்
உள்ள ீர்த்துக் பகாண்டது.
நான் தமிழீ ழ விடுதலைப் புைிகள் அலமப்பில் இலணந்து பகாண்ட பின்னர் என்லனப் பபான்றவர்கலள ஒரு குழுவாக்கி
மணைாறுக்கு கூட்டிச் பசன்றனர். என்லனக் கண்டு பிடிக்கும் வலர அம்மா என்லனத் பதடினார். ஆனால் நான் அம்மாவுடன்
வட்டுக்கு
ீ
திரும்பிச் பசல்ைவில்லை.
வடமராட்சியிலுள்ள பபாைிகண்டி என்னும் இடத்தில் அடிப்பலடப் பயிற்சிகலள முடித்துக் பகாண்ட எங்கள் குழுவினலர
ஆங்கிைம், கணிதம், பதாலைத் பதாடர்பாடல் பபான்ற பல்பவறு துலறகலளக் கற்பதற்காக சாவகச்பசரி மற்றும் பகாடிகாமம்
ஆகிய இடங்களுக்கு அனுப்பினர். இரு ஆண்டுகளாக நூறு பபர் வலரயில் நாம் ஒன்றாகப் படித்பதாம்.
இதன் பிறகு, நான் பதாலைத் பதாடர்பாடல் பிரிவில் பணியாற்றத் பதாடங்கிபனன். உயர் அலைவரிலச பகாண்ட பதாடர்பாடல்
சாதனங்களின் ஊடாக தகவல்கலளப் பரிமாறுவபத எனது பணியாக இருந்தது. நான் 1994 பதாடக்கம் 1996 வலர பதாலைத்
பதாடர்பாடல் பிரிவுக்கு பபாறுப்பாக இருந்பதன்.
இதலனத் பதாடர்ந்து காபனாைிகலள எடுப்பது பதாடர்பாகவும் அவற்லற பதாகுத்து ஆவணக்காட்சிகளாக ஒன்று பசர்ப்பது
எவ்வாறு என்பது பதாடர்பாகவும் எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டது. 1997 பதாடக்கம் 2003 வலர நான் ஒளிப்படப் பிரிவில்
பணியாற்றிபனன்.
இது புைிகள் அலமப்பின் நிதர்சனம் பிரிவுக்கு உட்பட்டிருக்கவில்லை. இது தனித்த பிரிவாக இருந்தது. இதன் பின்னர் நான்
கணிணி சார் கற்லக பநறிலயப் பூர்த்தி பசய்து பகாண்டதுடன், 2005 வலர புைிகளின் நிர்வாகப் பிரிபவான்றில் பணியாற்றிபனன்.
புைிகள் அலமப்பானது பை கணிணி நிறுவனங்கலள பசாந்தமாகக் பகாண்டிருந்தது.
நான் எனது கணவலர 1992 ல் முதன் முதைாக சந்தித்பதன். அவர் அப்பபாது எமக்கான வகுப்புக்கலள ஒழுங்குபடுத்தும் பணியில்
ஈடுபட்டிருந்தார். இவர் பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக காணப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் நான் அவருடன் எமது கல்வி பதாடர்பாகபவ
கைந்துலரயாடிபனன். இதன் பின்னர் நாம் இருவரும் ஒரு துலறயில் பணியாற்ற ஆரம்பித்பதாம். இதனால் நாம் பவலை
விடயம் பதாடர்பாக அடிக்கடி சந்தித்துக் பகாள்பவாம்.
2003 ல் அவர் தனது விருப்பத்லத என்னிடம் பதரிவித்துக் பகாண்டார். எனது மூத்த சபகாதரனும் மூத்த சபகாதரியும் திருமணம்
பசய்யும் வலர நான் காத்திருக்க பவண்டியிருப்பதாக அவரிடம் நான் எடுத்துக் கூறிபனன். அதற்கு அவர் தனது சம்மதத்லத
பதரிவித்துக் பகாண்ட பின்னர் நாங்கள் எமது பிரிவுகளின் பபாறுப்பாளர்களிடம் 2005ல் எமது காதல் விடயம் பதாடர்பாக
பதரிவித்துக் பகாண்படாம்.
அதாவது நாங்கள் பபண்கள் பிரிவுப் பபாறுப்பாளருக்கும் ஆண்கள் பிரிவுப் பபாறுப்பாளருக்கும் அறிவிக்க பவண்டிய
பதலவயிருந்தது. எமது அலமப்பில் திருமணம் முடித்து லவப்பதற்கான திருமணக் குழு ஒன்று இருந்தது. நாங்கள்
அவர்களிடமும் எமது திருமண விடயம் பதாடர்பாக பதரியப்படுத்திபனாம்.
எமது அலமப்பின் திருமணச் சட்டத்தின் படி பபண் பபாராளி ஒருவர் திருமணம் பசய்து பகாள்ள பவண்டுமாயின் அவர் 24
வயலதயும், ஆண் ஒருவர் திருமணம் பசய்து பகாள்ள பவண்டுமாயின் அவர் 30 வயலதயும் அலடந்திருத்தல் பவண்டும். இதன்
பிரகாரம் நாம் இருவரும் இத்திருமண வயபதல்லைலய கடந்திருந்பதாம்.
அத்துடன் 1992ம் ஆண்டிைிருந்து எங்கள் இருவலரயும் எமது பபாறுப்பாளர்கள் நன்கு புரிந்திருந்தலமயால் அவர்கள் எமது
திருமண விடயம் பதாடர்பில் எமக்கு பமைதிக அறிவுலரகள் வழங்க பவண்டிய பதலவலயக் பகாண்டிருக்கவில்லை. எனது
கணவரின் தகப்பனார் ஊடாக நான் எனது குடும்பத்தவர்களுக்கு இதலனத் பதரியப்படுத்திக் பகாண்படன்.
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நாங்கள் வன்னியில் நிைபமான்லற வாங்கி அதில் வபடான்லறக்
ீ
கட்டிபனாம். அந்த வடு
ீ கட்டி முடிக்கப்பட்ட பின்னர் மார்ச்
27,2006 அன்று நாங்கள் இருவரும் திருமணம் பசய்து பகாண்படாம். எமது திருமணம் புைிகளின் திருமண மண்டபம் ஒன்றில்
நடந்தது.
எமது திருமணத்தில் கைந்து பகாள்வதற்காக புைிகள் அலமப்பின் உறுப்பினர்கள் உட்பட 250 வலரயான மக்கள்
கைந்துபகாண்டனர். எனது அம்மா, சபகாதரி, மற்றும் ஏலனய மூன்று உறவினர்கள் யாழ்ப்பாணத்திைிருந்து வந்திருந்தனர்.
இபதபபால் எனது கணவரின் உறவினர்களில் இருபது பபர் வலரயில் கைந்து பகாண்டிருந்தனர்.
பபாதுவாக புைிகள் அலமப்பின் திருமணத்லத இந்து மதகுருபவா அல்ைது பாதிரியாபரா நடாத்தி லவப்பதில்லை. ஆனால்
புைிகளின் பதிவாளர் ஒருவர் இத்திருமணத்லத நடாத்தி லவப்பார்.
நாங்கள் வட்டிைிருந்பத
ீ
திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாபனாம். நான் பவங்காய நிறத்தில் சாறி உடுத்தியிருந்பதன். எமது
அலமப்பின் திருமணங்களில் உறுதிபமாழி ஒன்று வாசிக்கப்படும். திருமணத்லத நடாத்தும் குறிப்பிட்ட பதிவாளர் இவ் உறுதி
பமாழிலய வரிக்கிரமமாக வாசிக்க நாம் அதலன மீ ளவும் பசால்பவாம். அதன் பின்னர் குறித்த பத்திரத்தில் இருவரும்
சாட்சிகளுடன் லகபயழுத்திடுபவாம். இதில் எமது பபற்பறார்கள் அல்ைது உரித்துலடபயாரும் லகபயழுத்திடுவர்.
அதற்கலமயபவ எமது திருமணமும் நடந்பதறியது.
உறுதிபமாழிலய எடுத்துக் பகாண்ட பின்னர். புைிப்பல் வடிவில் தங்கத்தால் பசய்யப்பட்ட தாைிலய எனது கணவர் எனக்கு
கட்டினார். புைிகள் அலமப்பு எமக்கு இரு லகக்கடிகாரங்கலள தந்திருந்தார்கள். அதலன நாம் இருவரும் ஒருவருக்பகாருவர்
கட்டி விட்படாம். அத்துடன் மைர்மாலைகலளயும் மாற்றிக் பகாண்படாம். எமது திருமணத்துக்காக புைிகள் 150,000 ரூபா பணம்
தந்திருந்தார்கள். இது எமது திருமணச் பசைவுக்காகவும், புதிய வாழ்லவத் பதாடங்குவதற்காகவும் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
புைிகள் அலமப்லபச் பசர்ந்த இருவர் திருமணம் பசய்து பகாள்வதாயின் 150,000 ரூபா வழங்கப்பட்டது. ஆனால் திருமணம்
பசய்து பகாள்பவர்களில் ஒருவர் மட்டுபம புைிகள் அலமப்லபச் பசர்ந்தவர்களாயின் அவர்களுக்கு திருமணச் பசைவாக 75,000
ரூபா வழங்கப்பட்டது.
புைிகள் அலமப்லபச் பசர்ந்த பபண் பபாராளிகள் பவவ்பவறு சமூகத்லதச் பசர்ந்த ஆண்கலளத் திருமணம் பசய்து பகாண்ட
சம்பவங்களும் உண்டு. இவ்வாறு பத்து பபண் பபாராளிகள் வலர திருமணம் பசய்திருப்பார்கள் என நான் நிலனக்கிபறன்.
திருமணம் முடிந்த அடுத்த நாள் நாங்கள் அரசாங்க திருமணப் பதிலவயும் பமற்பகாண்டிருந்பதாம். இதன் பின்னர் நாங்கள் இரு
வார விடுமுலறலய எடுத்துக் பகாண்டு எமது உறவினர்களின் வடுகளுக்கு
ீ
பசன்றுவந்பதாம்.
எமது திருமணத்லத பதாடர்ந்து, புைிகளின் மாதாந்த பகாடுப்பனவு எமக்கு வழங்கப்பட்டது. திருமணம் பசய்து பகாண்ட
இருவரும் புைிகள் அலமப்லபச் பசர்ந்தவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு மாதம் பதாறும் 9250 ரூபா பகாடுப்பனவாக
வழங்கப்பட்டது. இவர்களில் ஒருவர் மட்டுபம புைி உறுப்பினராக இருந்தால் 7250 ரூபா பகாடுப்பனவாக வழங்கப்பட்டது.
ஒவ்பவாரு மாதமும் 10 ம் திகதியில் எமது குடும்பத்துக்கான பகாடுப்பனவு தமிழீ ழ லவப்பகத்தில் லவப்பிைிடப்படும். நாங்கள்
இந்தப் பணத்லத லவப்பகத்திைிருந்து எடுத்து எமது குடும்பச் பசைலவ கவனிக்கைாம்.
எமது திருமண விடுமுலற முடிந்த பின்னர் வழலமயான பணிலய இருவரும் பதாடர்ந்பதாம். நான் புதுக்குடியிருப்பில் இருந்த
கணிணிப் பிரிவில் கடலமயாற்றிபனன். எனது கணவர் தூர பவலைக்குச் பசல்ைாத சந்தர்ப்பங்களில் ஒவ்பவாரு இரவும்
வட்டுக்கு
ீ
வருவார். இல்லைபயனில் சனி மற்றும் ஞாயிறுகளில் வட்டுக்கு
ீ
வருவார். 2008 வலர நாம் இயல்பான வாழ்லவ
வாழமுடிந்தது.
ஜனவரி 20,2009 அன்று இராணுவ நடவடிக்லகயானது புதுக்குடியிருப்லப பநாக்கி பநருங்கிய பபாது நாம் இடம்பபயர பவண்டி
ஏற்பட்டது. இதன் பின்னர் நாங்கள் வள்ளிபுனம் என்ற இடத்லத அலடந்பதாம். அங்பக எமது நண்பர் ஒருவரின் வட்டில்
ீ
தங்கியிருந்பதாம். விசுவமடுவிைிருந்து வள்ளிபுனம் பநாக்கி எறிகலணகள் வசப்பட்டன.
ீ
இதனால் நாங்கள் இரலணப்பாலை
பநாக்கி நகர்ந்பதாம். இதலனத் பதாடர்ந்து பபாக்கலண என பை இடங்கள் இடம்பபயர்ந்பதாம்.
இந்த பநரத்தில் எனது கணவர் ஒவ்பவாரு இரவும் என்னுடன் வந்து தங்கி நிற்பார். நாங்கள் இருவரும் இரலணப்பாலைக்கு
பவலைக்கு பசல்ை பவண்டியிருந்தது. இவ்வாறு பவலைக்கு பசல்லும் சந்தர்ப்பத்தில், பபப்ரவரி 26, 2009 அன்று நான் கிபிர்
விமானத் தாக்குதைில் காயமலடந்பதன். எனது கணவர் உடபன என்லன வாகனம் ஒன்றில் ஏற்றி மாத்தளன்
லவத்தியசாலைக்கு எடுத்துச் பசன்றார்.
மாத்தளன் லவத்தியசாலை பாடசாலைக் கட்டடம் ஒன்றில் இயங்கி வந்தது. அங்பக அறுலவச் சிகிச்லசக் கூடமும் விலரவில்
அலமக்கப்பட்டது. மயக்க மருந்துகள் இருக்கவில்லை. இதனால் மயக்க மருந்து வழங்கப்படாமபை அறுலவச் சிகிச்லசகள்
பமற்பகாள்ளப்பட்டன. காயமலடந்தவர்களின் கால்கலள நீக்கும் பபாது கூட அவர்களுக்கு மயக்க மருந்து வழங்கப்படவில்லை.
கப்பைில் சிறிதளவு மருந்துப் பபாருட்கபள பகாண்டு வரப்பட்டன.
காயமலடந்த பபாதுமக்களும் விடுதலைப் புைி உறுப்பினர்களும் இவ்லவத்தியசாலையில் சிகிச்லச அளிக்கப்பட்டனர். ஆகபவ
லவத்தியசாலைலயச் சூழ பபருமளவான மக்கள் குவிந்து நின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, இந்த லவத்தியசாலைக்குள் ஒரு
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பநாயாளிலயக் பகாண்டு பசல்ை பவண்டுமாயின் அதற்கு ஒரு நாள் கூட பிடித்தது. காயமலடந்த 70 வலரயான மக்கள்
லவத்தியசாலையின் பவளி வளாகத்தில் எந்தபவாரு நிழலுமின்றி தலரயில் கிடந்தனர்.
நான் காலை எட்டு மணியளவிபை காயமலடந்திருந்பதன். கிபிர் விமானம் ஒன்று புைிகளின் ஆயுதக் கிடங்கு ஒன்லறக்
குறிலவத்து நடாத்திய தாக்குதைிபை நான் காயமலடந்திருந்பதன். முதைில் எனது கணவர் என்லனத் தூக்கிக் பகாண்டு
பதுங்குகுழிக்குள் ஓடினார். பின்னர் அவர் என்லன வாகனத்தில் ஏற்றிச் பசல்வதற்கான ஒழுங்குகலள பமற்பகாண்டார்.
ஒரு மணி பநரத்தில் நாம் லவத்தியசாலைலய அலடந்பதாம். துவாய், பற்தூரிலக, சறம், சிை காயம் கட்டும் துணி பபான்றலவ
எனது லபயில் இருந்தன. எனது காயத்லத கணவர் இறுகக்கட்டினார். இரவு ஏழு மணிவலர நான் லவத்தியசாலை வளாகத்தில்
ஏலனய காயமலடந்தவர்களுடன் காத்திருந்பதன்.
லவத்தியர் ஒருவர் என்லன அலடயாளங் கண்டு பகாண்ட பின்னர் என்லன உடனடியாக லவத்தியசாலைக்குள் கூட்டிச்
பசன்றனர். இதன் பின்னர் எனக்கான அறுலவச்சிகிச்லச பமற்பகாள்ளப்பட்டது. அதலனத் பதாடர்ந்து மண்டபம் ஒன்றில்
நிைத்திபை என்லனக் கிடத்தினார்கள். அந்த மண்டபம் நிலறந்திருந்ததால் இடது பக்கபமா அல்ைது வைது பக்கபமா திரும்ப
முடியாமல் இருந்தது.
நான் அந்த லவத்தியசாலையில் மூன்று நாட்கள் வலர இருந்பதன். இந்த மூன்று நாட்களில் எனது காயத்துக்கு கட்டுப்பபாட்ட
துணிகலளக் கூட மாற்றிக் கட்டுவதற்கான பநரம் லவத்தியசாலைப் பணியாளர்களுக்கு இருக்கவில்லை. அவ்வளவு தூரம்
அவர்கள் மிகவும் கடுலமயாக, சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் பகாண்டிருந்தார்கள்.
மார்ச் 03, முள்ளிவாய்க்காைிைிருந்து என்லனப் பார்ப்பதற்காக வந்த உறவினர் ஒருவர் முள்ளிவாய்க்கால் லவத்தியசாலைக்கு
என்லனச் பசல்லுமாறு பகட்டுக் பகாண்டார். இதன் பின்னர் என்லன வாகனம் ஒன்றில் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு எடுத்துச்
பசன்றனர். பின்னர் நான் அங்பக பதாடர்ந்தும் தங்கியிருந்து சிகிச்லசலயத் பதாடர்ந்பதன்.
என்லன லவத்தியசாலையில் இனங்கண்டு அறுலவச்சிகிச்லச பமற்பகாண்ட லவத்தியலர எனக்கு நன்றாக பதரியும். இவர்
இராணுவத்திடம் சரணலடந்த பின்னர் தற்பபாது எங்கிருக்கிறார் என்ற பசய்தி பதரியவில்லை. புைிகளின் மருத்துவப் பிரிலவச்
பசர்ந்த லவத்தியர்கள் வட்டுவாகைில் லவத்து சிறிைங்கா இராணுவத்திடம் சரணலடந்திருந்தனர். இவர்கலள இராணுவத்தினர்
வாகனம் ஒன்றில் கூட்டிச் பசன்றிருந்தனர்.
மார்ச் மாத ஆரம்பத்திைிருந்து நான் பதுங்குகுழிக்குள்பளபய இருந்பதன்.காயம் ஓரளவு குணமாகிய பபாதிலும் பதாடர்ந்தும்
லவத்தியசாலைக்கு பசன்று மருந்து கட்டிக்பகாண்படன். இதன் பின்னர் எனது கணவர் எனது காயத்துக்கு மருந்து கட்டினார்.
பம 13 அன்று நாங்கள் முள்ளிவாய்க்காலுக்கும் வட்டுவாகலுக்கும் இலடயில் இடம்பபயர்ந்து பசன்பறாம். அங்பக மூன்று
நாட்கள் வலர காத்திருந்பதாம். பம 16, பி.ப 5 மணிக்குப் பிறகு இராணுவ கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிலய பசன்றலடந்பதாம்.
பபாதுமக்கள் நடந்து பசன்ற வதியிபை
ீ
நாமும் அவர்களுடன் இலணந்து நடக்கத் பதாடங்கிபனாம்.
நான், எனது கணவர், அவரின் நண்பர்கள் ஆகிபயார் பசன்று பகாண்டிருந்பதாம். நாங்கள் இராணுவத்தினர் நின்ற இடத்திைிருந்து
200 மீ ற்றர் தூரத்தில் நின்பறாம். புைிகள் எமக்கு பின்னால் நின்றிருந்தார்கள். எனது கணவர் என்னுடன் இருந்தார். ஆனால்
அவர்கள் எனது கணவலர மறித்து விட்டு என்லன மட்டும் பசல்லுமாறு கூறினார்கள்.
“நீங்கள் முதைில் பசல்லுங்கள், அவர்கள் என்லன விடுதலை பசய்வார்கள், அதன் பின் நான் உங்களுடன் இலணந்து
பகாள்பவன்” என என்னிடம் எனது கணவர் கூறினார். என்னுடன் கூட நடந்து பகாண்டிருந்த குடும்பத்லதச் பசர்ந்த ஐந்து வயது
பிள்லள ஒன்லற நான் எனது லகயால் பிடித்தவாறு பசன்பறன். ஊன்று பகால் இல்ைாது என்னால் நடக்க முடியாதிருந்தது.
இராணுவ கட்டுப்பாட்டுப் பிரபதசத்லத நாங்கள் அலடந்த பின்னர் எனது கால் வங்கியிருந்தது.
ீ
வைியும் அதிகரித்தது. எனது
கணவர் என்னிடம் திரும்பி வரவில்லை. அவர்கள் பம 20 அன்று எம்லம ஓமந்லத என்ற இடத்துக்கு பகாண்டு பசன்றனர்.
“ஒரு நாள் புைிகள் அலமப்பில் இருந்திருந்தால் கூட, உங்கள் பபயர்கலளப் பதிந்து பகாள்ளுங்கள்” என இராணுவத்தினர்
அறிவித்தனர். நான் அவர்களிடம் பசன்பறன். அங்பக ஆண்களும் பபண்களும் கைந்திருந்தனர். பம 21, அவர்கள் எமது
விபரங்கலள பகட்டு பதிந்தனர். அதாவது “எப்பபாது அலமப்பில் இலணந்தீர்கள்? ஏன் இலணந்தீர்கள்?” என்ற பை வினாக்கள்
வினவப்பட்டன.
பம 22, இராணுவத்தினர் எம்லம பம்லபமடு புனர்வாழ்வு நிலையத்துக்கு கூட்டிச் பசன்றனர். அங்பக உடல் உறுப்புக்கலள
இழந்தவர்கள் கடினமான பணிகலள பசய்ய பவண்டிய பதலவயிருக்கவில்லை. ஆனால் மீ தமுள்ள பநரத்தில் ஏலனயவர்கள்
எல்ைா இடத்லதயும் தூய்லமப்படுத்த பவண்டும். அத்துடன் எமக்கான உணலவ நாபம தயாரிப்பபாம்.
இராணுவத்தினர் மருந்துப் பபாருட்கள் சிைவற்லற எம்மிடம் காட்டி அலவ பதாடர்பாக வினவினர். இதன் மூைம் புைிகளின்
மருத்துவத்துலறயில் இருந்தவர்கலள அவர்களால் அலடயாளங்கண்டு பகாள்ள முடிந்தது. பின்னர் இவர்கலளக் பகாண்டு
மருந்துப் பபாருட்கள் வழங்கப்பட்டன.
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சிைபவலளகளில், புைிகளின் மருத்துவ பிரிவில் கடலமயாற்றிய பபாராளிகளிடமிருந்து இராணுவத்தினரும் மருந்லதப்
பபற்றுக் பகாண்டனர். அரிதாக பவளி லவத்தியர்களும் இங்கு வருவார்கள். சிைபவலளகளில், புனர்வாழ்விைிருந்த சிைலர
உடனடியாக அரசாங்க லவத்தியசாலைக்கு மாற்றுமாறு லவத்தியர் பரிந்துலரப்பார். இதன் மூைம் இதற்கான அனுமதி
வழங்கப்பட்டது.
நான் பம்லபமடு புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் இருந்தபபாது, புைிகளின் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் தடுத்து லவக்கப்பட்டிருந்த சிை
முகாங்கள் பதாடர்பான தகவல்கலளப் பபற நான் முயற்சித்பதன். ஆனால் இவ்வாறான முகாங்களில் எனது கணவர்
இருக்கவில்லை என்பலதயும் என்னால் அறிய முடிந்தது.
பம்லபமடு புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் பபாறுப்பதிகாரியாக இருந்த சிங்கள அதிகாரியிடம், எனது கணவர் வவுனியா
முகாம்களில் உள்ளாரா என்பலத அறிந்து கூறும்படி பகட்டிருந்பதன். பசப்பரம்பர் 20,2010 அன்று அதாவது நான் புனர்வாழ்வு
முகாமில் பயிற்சி பபற்று ஒரு ஆண்டும் நான்கு மாதங்களின் பின்னர் எனக்கு விடுதலை வழங்கப்பட்டது.
அங்பக மூன்று மாதங்கள் மட்டுபம லதயல் பயிற்சி எனக்கு வழங்கப்பட்டது. லதயல் பயிற்சிலய புனர்வாழ்விைிருந்த
எல்பைாருக்கும் வழங்கவில்லை. அந்த முகாமிைிருந்த ஒவ்பவாருவரும் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள்
என்பலதக் காண்பிப்பதற்காகபவ இவ்வாறான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டன.
சிைபவலளகளில் நாங்கள் திலரப்படம் பார்ப்பபாம். புத்தகங்கள் மற்றும் பத்திரிலககலள வாசிப்பபாம். பின்பனரம் 4
மணியளவில் நாம் கரப்பந்து மற்றும் துடுப்பாட்டம் பபான்றவற்லற விலளயாடுபவாம். எமக்கு கரம் விலளயாடுவதற்கான
பைலககளும் வழங்கப்பட்டிருந்தன.
அங்கிருந்த பதாலைக்காட்சியில் எப்பபாதும் படம் பார்க்கைாம் என்ற சலுலகயும் எமக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தன. இங்கிருந்த ஐந்து
அல்ைது ஆறு பபண்கள் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர். அவர்கள் பதாலைக்காட்சிலய உலடத்தனர்.
ஒருநாள், சிறிைங்காவின் புனர்வாழ்வு ஆலணயாளர் பமஜர் பஜனரல் தயா ரத்நாயக்க எமது முகாமில் உலரயாற்றியிருந்தார்.
“உங்கலள பவளியில் விடுதலை பசய்வதற்கு ஐந்து ஆண்டுகள் வலர பசல்லும்” என அவர் பதரிவித்திருந்தார். இலதக் பகட்டு
அங்கிருந்த ஒரு பபண் மனக்குழப்பம் அலடந்தார். இதனால் அவர் யாருக்கும் பதரியாமல் தூக்கமாத்திலரகலள
அளவுக்கதிமாகச் சாப்பிட்டதால் உடனடியாக அவர் லவத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர் அவர் இயல்புநிலைக்கு
திரும்பி விட்டார்.
இந்தப் பபண்ணிடம் கடுலமயாக பபசினால் உடபன அவர் எங்கலள காைால் உலதவார். ஒருதடலவ இவர் பபண்
இராணுவத்தினலரக் கூட காைால் உலதந்திருந்தார். அடுத்த ஆண்டு இவர் இரண்டு தடலவகள் சுவர் மற்றும் வாயிற்கடலவக்கு
பமைால் ஏறிப் பாய்ந்து பவளிபயற முயற்சித்தார். இதன் பின்னர் வாயிற் கடலவலயச் சுற்றி இராணுவத்தினர் மின்சாரம்
வயர்கலளப் பபாட்டிருந்தனர். மனதால் பாதிக்கப்பட்ட பபண்கள் சிைர் ஒழுங்காக உணவருந்துவதில்லை.
பம்லபமடு
புனர்வாழ்வு
முகாமில்
எனது
பதாகுதியில்
இருந்த
பபண்பணாருவர்
வன்னியிபைபய
மனநிலை
பாதிக்கப்பட்டிருந்தார். வன்னியில் இவ்வாறான மனநைம் பாதிக்கப்பட்ட பபண்கலள பராமரிப்பதற்காக ‘பவற்றிமலன’ என்ற
இல்ைம் காணப்பட்டது. இந்த பவற்றிமலனயில் பமபை குறிப்பட்ட அந்தப் பபண்ணும் சிகிச்லச பபற்றுவந்திருந்தார்.
இவர் உண்லமயில் புைிகள் அலமப்பில் இருந்தார் என்பலத நான் அறியவில்லை. அவர் எந்த இடத்லதச் பசர்ந்தவர் எனக்
பகட்டால் பல்பவறு இடங்களின் பபயர்கலளக் கூறுவார். பின்னர் முன்னாள் புைி உறுப்பினர்கலள அவர்களது உறவினர்களிடம்
ஒப்பலடத்த பபாது
இந்தப்
பபண்,
யாருமற்ற
பபண்கலள
பபாறுப்பபடுத்த கத்பதாைிக்க அருட்சபகாதரிகளிடம்
ஒப்பலடக்கப்பட்டிருப்பார் என நான் கருதுகிபறன்.
எனது கணவர் எங்பக இருக்கிறார் என்பலத அறிந்தால் கூறுமாறு நான் பைரிடம் பகட்டு வருகிபறன். பம்லபமடு புனர்வாழ்வு
முகாமிைிருந்த எனக்கு முன்னபர அறிமுகமான முன்னாள் பபண் பபாராளி ஒருவர், இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தாம் வந்த
பின்னர் அங்கிருந்த குழி ஒன்றுக்குள் நீர் எடுப்பதற்காக பசன்ற பபாது எனது கணவலர தான் கண்டதாக என்னிடம் கூறினார்.
அவர் இறுதியாக எனது கணவர் அணிந்திருந்த பசட்டினதும் சறத்தினதும் தன்லமலய என்னிடம் விபரித்தார். அது உண்லமயாக
இருந்தது. எனது கணவலர இந்தப் பபண் மிக அருகில் சந்தித்த பபாதும் எனது கணவர் அவரிடம் கலதக்கவில்லை என
என்னிடம் பதரிவித்தார்.
ஆனால் எனது கணவருடன் நின்ற பிறிபதாருவருடன் இந்தப் பபண் உலரயாடியதாகவும், அவர்கலளத் தான் இராணுவக்
கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்குள்பளபய கண்டதாகவும் அந்தப் பபண் என்னிடம் கூறினார். அந்த பநரத்தில் இராணுவத்தினர், முன்னாள்
புைி உறுப்பினர்கலள சரணலடயுமாறு அறிவித்துக் பகாண்டிருந்தார்கள்.
ஆனால்
பபரும்பாைானவர்கள்
இராணுவக்
கட்டுப்பாட்டுப்
பிரபதசமாக
காணப்பட்ட
வட்டுவாகைில்
முதைில்
சரணலடயவில்லை. அவர்கள் ஓமந்லதயிலும் இடம்பபயர்ந்பதார் முகாம்களிலுபம சரணலடந்தனர். முள்ளிவாய்க்கால்,
வட்டுவாகல் மற்றும் ஓமந்லதக்கு முதைிருந்த இடங்களில் சரணலடந்தவர்கள் காணாமற் பபாயுள்ளனர். அவர்கள் பற்றிய
தகவல்கள் எதுவும் பவளிவரவில்லை.
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முல்லைத்தீவில் இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்குள் நான் எனது காயத்துக்கு மருந்து கட்டச் பசன்ற பபாது அங்கு
சரணலடந்த 15 பபலரக் கண்படன். அவர்களில் ஆறு பபலர எனக்கு நன்றாகத் பதரியும். ஆனால் அவர்கலளப் பற்றிய தகவல்கள்
இதுவலர கிலடக்கப் பபறவில்லை.
பம்லபமடுவில் என்னுடன் இருந்த பபண்பணாருவரின் கணவர், இராணுவத்தினர் சரணலடயுமாறு அறிவித்த பபாது
அவர்களிடம் சரணலடந்ததாகவும் ஆனால் அதன் பின்னர் அவலரப் பற்றிய எந்தபவாரு தகவல்களும் கிலடக்கவில்லை
எனவும் கூறினார்.
முல்லைத்தீவில் சரணலடந்த கத்பதாைிக்க மதகுருவான பிரான்சிஸ் அடிகளார் பற்றி இன்னமும் தகவல்கள் கிலடக்கப்
பபறவில்லை. நான் எனது கணவர் பற்றிய தகவலை அறிய பவண்டும் என்பதில் கருத்தாயிருப்பதால் தற்பபாலதக்கு பவளிநாடு
பசல்கின்ற திட்டம் எதுவும் என்னிடம் இல்லை.
இது நிைானி [துசியின் லமத்துனி] கூறும் கலத:
இராணுவத்திடம் சரணலடந்த புைி உறுப்பினர்கள் சிைரின் கறுப்பு பவள்லள நிற ஒளிப்படத்லத உள்ளுர் பத்திரிலககளான
‘உதயன்’ மற்றும் ‘வைம்புரி’ ஆகியன பம 2010 ல் பவளியிட்டிருந்தன. அதில் நான் எனது சபகாதரலனப் பார்த்பதன். அதன்
பின்னர் நாம் அவர் பதாடர்பாக இலணயத்தில் பதடியபபாது அதில் அந்த ஒளிப்படம் வண்ணத்தில் இருந்தலதப் பார்த்பதாம்.
இதன்பபாது நான் எனது சபகாதரலன நன்கு அலடயாளங் கண்டு பகாண்படன்.
நாங்கள் அந்த ஒளிப்படத்லத பார்த்த பின்னர் பூசா முகாமுக்கும் ஏலனய சிை தடுப்பு முகாங்களுக்கும் பசன்பறாம்.
பகாழும்பிலுள்ள மத்திய புைனாய்வுப் பிரிவின் நான்காம் மாடிக்கு கூட பசன்று பகட்படாம்.
நானும் எனது அண்ணாவின் மலனவியும் இந்த முகாங்களுக்கு பசன்று எனது அண்ணாவின் பபயலரக் கூறி அவர் பதாடர்பாக
விசாரித்த பபாது இரண்டு அல்ைது மூன்று நாட்களில் பதில் தருவதாக கூறியும் எதுவும் நடக்கவில்லை.
வவுனியா தடுப்பு முகாங்களிலும் நாங்கள் எனது அண்ணாலவத் பதடிபனாம். ஆனால் எமது பதடுதல் முயற்சி பவற்றி
பபறவில்லை. இது பதாடர்பாக வவுனியா மற்றும் பருத்தித்துலற காவல்நிலையங்களில் முலறப்பாடு பசய்பதாம்.
யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சட்டவாளர் ஒருவருடனும் இது பதாடர்பாக கலதத்பதாம். கற்றுக் பகாண்ட பாடங்களுக்கான நல்ைிணக்க
ஆலணக்குழுவினருக்கு இது பதாடர்பாக எழுத்து வடிவில் முலறப்பாடு ஒன்லற அனுப்பிபனாம்.
வட்டுவாகைில் பம 17, 2009 அன்று பி.ப 4 மணிக்கு நான் இறுதியாக அண்ணாலவப் பார்த்பதன். எமது குடும்பத்தில் அவலர நான்
தான் இறுதியாகப் பார்த்திருந்பதன். வதிபயாரத்திைிருந்த
ீ
குடிலச ஒன்றில் எனது அண்ணாவின் நண்பர் குடும்பத்தவர்களுடன்
இருந்தபபாபத அண்ணாலவ நான் இறுதியாகப் பார்த்பதன். எனது சபகாதரனும் அவரின் நண்பரும் ஒன்றாக வந்தபபாது
அவர்கலள எம்முடன் வருமாறு நாம் பகஞ்சிக் பகட்படாம்.
“நீங்கள் முதைில் பபாங்கள். அதன் பின்னர் நான் இங்கிருந்து தப்பி வர முயற்சிக்கிபறன். என்னால் நீந்த முடியும். நான் கடைின்
ஊடாக தப்பி வருபவன். அல்ைது நான் இராணுவத்திடம் சரணலடபவன்” என அண்ணா என்னிடம் பதரிவித்தார். அன்று தான்
அவர் முதன் முதைாக தான் தப்ப பவண்டும் என்று எண்ணியிருப்பார்.
நான் அவரது லககலள இழுத்துக் பகாண்டு இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்குள் பசல்ை முயன்ற பபாதும் அவர் வர
மறுத்துவிட்டார். அவர் தனது பதிபனாராவது வயதில் புைிகள் அலமப்பில் இலணந்து பகாண்டார்.
நீச்சல் அவருக்கு பிடித்த ஒன்று. ஆனால் எமது பபற்பறார் கடலுக்கு பசல்ை அனுமதிப்பதில்லை. ஆகபவ சுதந்திரத்லத அதிகம்
எதிர்பார்த்த அண்ணா சிறுவயதிபைபய புைிகள் அலமப்பில் இலணந்து பகாண்டார். 20 ஆண்டுகளாக அவர் புைிகள் அலமப்பில்
பணியாற்றியிருந்தார். இதனால் அவர் என்னுடன் வரமறுத்தார்.
பதுங்குழிக்கு பமல் பதன்னங் குற்றிகள் உள்ள படத்லத நாம் இலணயத்தில் பார்த்பதாம். உலடயில்ைாமல் இறந்த கிடந்த
உடைங்கலள காட்டும் ஒளிப்படத்லத பார்த்பதாம். இறந்த உடைங்கலளக் குவித்தவாறு ‘ட்ரக் வண்டி’ ஒன்று பசல்வலத
பார்த்பதாம். இந்த உடல்கள் ஓரிடத்தில் குவிக்கப்பட்டு பின் எரிக்கப்படுவலதயும் பார்த்பதாம்.
இந்தப் படத்தில் பார்த்த ஒருவர் இராணுவத்தின் பின் பசல்வலத நாம் பவபறாரு காட்சியில் பார்த்பதாம். இவ்வாறான
படங்கலளயும் காபணாைிகலளயும் பதாடர்பாடல் நிலையம் ஒன்றில் நாம் மிகவும் அச்சத்துடபனபய பார்த்பதாம். ஏபனனில்
அங்கு இராணுவ வரர்கள்
ீ
உட்பட பைர் வந்து பபாய்க்பகாண்டிருந்தனர்.
வாக்கு கூறும் ஒருவலர நாம் மட்டக்களப்பில் சந்தித்பதாம். அபதபபால் ஆலனக்பகாட்லடயிலும் வாக்கு கூறும்
பபண்பணாருவரிடம் எமது அண்ணா பற்றி பகட்ட பபாது அவர்கள் இருவரும் அண்ணா உயிருடன் இருக்கிறார் எனக்
கூறினார்கள்.
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