காயமடைந்த பெண் பொராளிகடள பகான்று குவித்த சிங்கள இராணுவம்
மே 19, அதிகாலை மூன்று ேணி, சிை நூறு ேீ ற்றர் ததாலைவில் தெண்களின் அழுலகக் குரல்கள் எனது காதில் மகட்கின்றது.
காயேலைந்த தெண் மொராளிகள் தங்கியிருந்த அந்த இைத்தில் இராணுவத்தினர் நின்றிருந்தனர். அங்கிருந்த தெண் மொராளிகள்
‘விடுங்மகா’ எனக் கத்தும் குரல் எனது காதில் மகட்ைது. அதன் ெின்னர் துப்ொக்கிச் சூட்டுச் சத்தங்கள் மகட்ைன. அதலனத்
ததாைர்ந்து அந்தப் தெண் மொராளிகளின் குரலை என்னால் மகட்க முடியவில்லை.
[தனது இருெதாவது வயதில் உள்ள இலளஞனான 'குட்டி' சிறிைங்காவில் தீவிரம் தெற்றிருந்த யுத்த காைத்தில் ெல்மவறு
காயங்களுக்கு உள்ளாகினார். இவர் கிளிதநாச்சி, தர்ேபுரம், மூங்கிைாறு, புதுக்குடியிருப்பு ேற்றும் ோத்தளன் மொன்ற இைங்களில்
தசயற்ெட்ை லவத்தியசாலைகளில் தங்கியிருந்து சிகிச்லச தெற்றமொததல்ைாம், இந்த லவத்தியசாலைகள் ததாைர்ந்தும்
தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின. இதனால் இந்த லவத்தியாலைகளில் சிகிச்லச தெற்ற காயேலைந்த மநாயாளிகள், ேற்றும்
அவர்களுக்கு உதவியாக நின்ற குடும்ெ உறுப்ெினர்கள், உதவி புரிந்த லவத்தியர்கள் எனப் ெைதரப்ெட்ைவர்களும்
தகால்ைப்ெட்ைனர். யுத்த காைப்ெகுதியில், குட்டி தனது தலை, மதாள்மூட்டு, அடிவயிறு, சிறுநீரகங்கள் ேற்றும் இைது கால்
மொன்ற இைங்களில் காயேலைந்தார். அத்துைன் இவரது வைது காைின் முழங்காலுக்கு மேல் இவரது காலை அகற்ற
மவண்டியிருந்தது. குட்டி தற்மொது தற்காைிகோக தனது இலளய சமகாதரிகளுைன் வவுனியாவில் வசித்து வருகிறார்.
வவுனியாவில் வசிக்கும் குட்டிலயத் மதடி இராணுவ புைனாய்வுத் துலறயினர் அடிக்கடி வருவார்கள். குட்டி தனது அனுெவத்லத
ெின்வருோறு ெகிர்ந்து தகாள்கிறார்]:
நான் 1987ல் வன்னியில் ெிறந்மதன். நான் எனது சிறுெராயத்லத கிளிதநாச்சியில் உள்ள திருநகர் எனும் கிராேத்தில் கழித்மதன்.
1996ல் இராணுவத்தினர், கிளிதநாச்சி மநாக்கி ெலைதயடுப்லெ மேற்தகாண்ை மொது நாங்கள் ேன்னாருக்கு இைம்தெயர்ந்து,
அங்மக நான்கு ஆண்டுகள் வலர தற்காைிக தகாட்ைலக ஒன்றில் தங்கியிருந்மதாம். நாங்கள் எேது உலைலேகள், வடு,
ீ
துவிச்சக்கரவண்டிகள் என அலனத்லதயும் இழந்மதாம். 2000ல் எங்களது குடும்ெம் இரண்ைாகப் ெிரிந்து கிளிதநாச்சியிலும்,
ேன்னாரிலும் வாழமவண்டி ஏற்ெட்ைது.
அதாவது எனது நான்கு சமகாதரிகள் ேற்றும் தாய்,தந்லத ஆகிமயார் ேன்னாரிலும், நான் உள்ளைங்கைாக நான்கு மெரும்
கிளிதநாச்சியிைிருந்த அம்ோவின் தாயார் அதாவது எேது ொட்டியின் வட்டில்
ீ
தசன்று வசித்மதாம். தரம் எட்டு வலர கல்வி கற்ற
நான் அதன் ெின்னர் எனது குடும்ெத்தவர்களுக்கு வருவாய் ஈட்டிக் தகாடுப்ெதற்காக கூைி மவலைக்குச் தசல்ைத் ததாைங்கிமனன்.
முதற் தைலவயாக நான் ோர்ச் 05, 2008 அன்று காயேலைந்மதன். இராணுவத்தின் எறிகலணயின் சிதறல் ஒன்றிமைமய நான்
காயேலைந்மதன். அன்லறய நாள் வசப்ெட்ை
ீ
இராணுவத்தின் எறிகலணயில் 48 தொதுேக்கள் தகால்ைப்ெட்ைனர்.
இரண்ைாவது தைலவயாக மே 2008ல் எனது வைது காைில் காயேலைந்மதன். இதன் மொது மூன்று வாரங்கள் வலர கிளிதநாச்சி
லவத்தியசாலையில் தங்கி சிகிச்லச தெற்மறன். இதன் ெின் ஒரு ோத காைத்தின் ெின்னர், நாங்கள் வசித்த ெகுதியில் மேசன்
மவலை தசய்யத் ததாைங்கிமனன். கிளிதநாச்சிலய மநாக்கி இராணுவத்தினர் நகர்லவ மேற்தகாண்;ை மொது, நாம் அங்கிருந்து
இைம்தெயர மவண்டியிருந்தது.
நானும் எனது ொட்டியும் எேது உலைலேகலள உழவியந்திரம் ஒன்றில் ஏற்றிக் தகாண்டு நின்ற மொது, ேல்ைாவிப்
ெகுதியிைிருந்து வசப்ெட்ை
ீ
எறிகலணயில் நான் எனது வைது ததாலையிலும், காைிலும் காயப்ெட்மைன். இதில் ெை ேக்கள்
காயேலைந்தனர். எேக்கு உதவி தசய்வதற்கு அங்கு யாரும் இருக்கவில்லை. அந்த எறிகலண எனது காலைப் ெதம் ொர்த்த மொது
நான் எனது சுயநிலனலவ இழப்ெது மொல் உணர்ந்மதன்.
நான் காயேலைந்து ஒரு நாளின் ெின்னர் எனது நண்ெர்கள் என்லன கிளிதநாச்சி லவத்தியசாலைக்கு கூட்டிச் தசன்ற மொதும்
எனது காைிைிருந்து இரத்தம் வழிந்துதகாண்டிருந்தது. தசப்தரம்ெர் 17, 2008 அன்று கிளிதநாச்சி லவத்தியசாலை ேீ து, சிறிைங்கா
விோனப் ெலைக்குச் தசாந்தோன கிெிர் விோனம் தாக்குதலை நைாத்தியதில், அங்கு ஏற்கனமவ சிகிச்லச தெற்று வந்த நான்கு
தெண் மநாயாளிகள் தகால்ைப்ெட்ைனர்.
இமதமவலளயில், கிளிதநாச்சிக்கு ததற்காக இருெது கிமைாேீ ற்றரில் அலேந்துள்ள முறிகண்டிப் ெகுதியில் நிலைதகாண்டிருந்த
இராணுவத்தினர் எறிகலணகலள ததாைர்ந்தும் வசிக்
ீ
தகாண்டிருந்தனர். சிறிைங்கா கிெிர் விோனத்தின் தாக்குதலும்,
எறிகலணத் தாக்குதலும் கிளிதநாச்சி லவத்தியசாலை ேீ து ஒமர மநரத்தில் மேற்தகாள்ளப்ெட்ைதால், அங்கிருந்த மநாயாளிகள்
ேற்றும் அவர்களுக்கு உதவியாக நின்றவர்கள் எனப் ெைர் காயேலைந்தனர்.
கிளிதநாச்சி லவத்தியாசாலை ேீ தான விோனத் தாக்குதைில், ஏற்கனமவ ததாலையில் காயேலைந்திருந்த நான் ேீ ண்டும் அமத
இைத்தில் தீவிர காயத்துக்கு உள்ளாக்கப்ெட்மைன். கட்டிைில் ெடுத்திருந்த நான் கீ மழ தூக்கி வசப்ெட்ைதால்
ீ
காயேலைந்திருந்த
எனது வைது கால் தசயற்ெை முடியாது நீக்கம் தசய்யப்ெை மவண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்ெட்ைது.
மநாயாளர் காவு வண்டியின் மூைம் தர்ேபுரம் லவத்தியசாலைக்கு தகாண்டு தசல்ைப்ெடும் வலர எனக்கு எவ்வித சிகிச்லசயும்
மேற்தகாள்ளப்ெைவில்லை. கிளிதநாச்சிப் ெகுதிலய மநாக்கி இராணுவத்தினர் முன்மனறிக் தகாண்டிருந்தனர். அடுத்து, தர்ேபுரம்
ெகுதி மநாக்கி இராணுவத்தின் முன்மனற்றம் அலேந்திருந்தது. இதனால், இராணுவத்தின் தாக்குதைில் ஏற்கனமவ தர்ேபுரம்
லவத்தியசாலையில் சிகிச்லச அளிக்கப்ெட்டு வந்த இரு ேக்கள் தகால்ைப்ெட்ைதுைன், 12 மெர் ேீ ண்டும் காயேலைந்தனர்.
இங்கு
வசப்ெட்ை
ீ
எறிகலணகள்
கிளிதநாச்சிப்
ெகுதியிைிருந்மத
வசப்ெட்ைன.
ீ
இந்நிலையில்
நான்
மூங்கிைாறு
லவத்தியசாலைக்கு இைோற்றப்ெட்மைன். இங்மக காயேலைந்தவர்களுக்கு எவ்வித சிகிச்லசயும் வழங்கப்ெைவில்லை. எனது
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நண்ென் ஒருவர் தகாண்டு வந்த சிை ேருந்துகள் எனது வைிலயக் குலறக்க உதவின. அத்துைன் நித்திலர தகாள்ளவும் உதவின.
ஒக்மராெர் 15, 2008 அன்று எனது வைது கால் அகற்றப்ெட்ைது. இதன் ெின்னர் நான் அதிக வைியால் அவதிப்ெட்மைன்.
மூங்கிைாறு லவத்தியசாலை மநாக்கி எறிகலணகள் வசப்ெட்ைதால்,
ீ
25 ேக்கள் தகால்ைப்ெட்ைதுைன், 50 வலரயாமனார்
காயேலைந்தனர். கல்ேடுவில் நிலைதகாண்டிருந்த இராணுவத்தினமர எறிகலணகலள வசினர்.
ீ
இராணுவத்தினர் ததாைர்ந்தும்
மூங்கிைாறு லவத்தியசாலைலய மநாக்கி எறிகலணகலள வசியதால்,
ீ
அடுத்து நவம்ெர் 15, 2008 அன்று மதவிபுரம் ெகுதிக்கு
ோற்றப்ெட்மைன்.
மதவிபுரம் தசல்லும் வழியில் ேக்கள் தகால்ைெட்டுக் கிைப்ெலத நான் ொர்த்மதன். மதவிபுரம் மநாக்கி அந்த வதியால்
ீ
தெருேளவான ேக்கள் இைம்தெயர்ந்து தகாண்டிருந்தனர். இந்நிலையில் ேிக தநருக்கோக வதியால்
ீ
தசன்று தகாண்டிருந்த
ேக்கலள மநாக்கி சிறிைங்கா இராணுவத்தினர் எறிகலணத் தாக்குதல்கலள மேற்தகாள்ளத் ததாைங்கினர்.
ேக்கள் தவள்ளம் இந்த வதியில்
ீ
நிலறந்திருந்ததால், யாருமே முந்திக் தகாண்டு தசல்ை முடியவில்லை. இந்த வதியில்
ீ
உழவியந்திரம் ஒன்லற ஓடிச் தசன்றுதகாண்டிருந்த எனது நண்ெர் ஒருவரின் ேீ து எறிகலண வழ்ந்து
ீ
தவடித்ததால் அவர் அந்த
இைத்திமைமய தகால்ைப்ெட்ைார்.
அடுத்து, நான் புதுக்குடியிருப்பு லவத்தியசாலையில் சிகிச்லச தெற்மறன். தெப்ரவரி 16, 2009 அன்று முல்லைத்தீவு ேற்றும்
ஒட்டுசுட்ைான் ஆகிய இைங்களில் நிலைதகாண்டிருந்த சிறிைங்காப் ெலையினர் புதுக்குடியிருப்பு லவத்தியசாலை ேீ து
எறிகலணகலள வசத்
ீ
ததாைங்கினர். லவத்தியசாலையில் அனுேதிக்கப்ெட்டிருந்த 46 மநாயாளிகள் தகால்ைப்ெட்ைனர்.
அப்மொது புதுக்குடியிருப்பு லவத்தியசாலை ேட்டுமே இயங்கிக் தகாண்டிருந்ததால் காயப்ெட்ைவர்கள் அலனவரும் இங்கு
தகாண்டுவரப்ெட்ைனர்.
ொதுகாப்புக்காக, ேக்கள் லவத்தியாசாலைக்கு அருகில் கூைாரங்கலள அலேத்து தங்கினர். லவத்தியசாலை மநாக்கி
இராணுவத்தினர் தாக்குதலை மேற்தகாள்ளோட்ைார்கள் என ேக்கள் நம்ெினர். இதன் ெின்னர் இராணுவத்தினர் ோத்தளலன
ொதுகாப்பு வையம் என அறிவித்ததால், நான் எனது நண்ெர்களுைன் இலணந்து ோத்தளன் லவத்தியசாலைக்கு அருகில் கூைாரம்
அலேத்து தங்கிமனாம்.
ோத்தளன் லவத்தியசாலைலயச் சூழ கூைாரங்கலள அலேத்து தங்கிய ேக்கள் ேீ து சிறிைங்கா இராணுவத்தினர் தொஸ்ெரஸ்
ேற்றும் தகாத்துக் குண்டுகலள வசினர்.
ீ
நான் இவ்வாறு வழ்ந்து
ீ
தவடித்த தொஸ்ெரஸ் ேற்றும் தகாத்துக் குண்டுகலள மநரில்
ொர்த்துள்மளன். தொஸ்ெரஸ் குண்டு தவடித்தவுைன் அதிைிருந்து தவளிமயறும் வாயு சுவாசிக்க முடியாது மூச்லசத் திணறச்
தசய்யும். சிை குண்டுகள் ேக்களின் மதால்கலள எரித்துள்ளன. எங்கலளச் சூழ தவறும் நிைங்கள் காணப்ெட்ைதால், என்ன
நைக்கின்றது என்ெலத எம்ோல் அவதானிக்க முடிந்தது.
ேக்கள் இறந்த உைைங்கலள சுேந்து தகாண்டு அழுது தகாண்டு ஓடினர். எனது ோோவும் அவரது ேகனும் தொஸ்ெரஸ் குண்டு
தவடித்ததில் தகால்ைப்ெட்ைனர். இவர்கள் ஒடுங்கிய ெதுங்குகுழிக்கு மேமை அலேக்கப்ெட்ை கூைாரத்துக்குள் இருந்தனர். இந்த
தொஸ்ெரஸ் குண்டுகள் ேக்களின் உைைங்கலள துண்டு துண்ைாகப் ெிளந்துவிடும். கஞ்சி வாங்குவதற்காக நீண்ை வரிலசயில்
காத்திருந்த ேக்கள் ேீ து எறிகலணகள் வழ்ந்து
ீ
தவடித்ததால் அங்கு நின்ற சிறார்கள் ேற்றும் தெண்கள் என ெைதரப்ெட்ைவர்களும்
தகால்ைப்ெட்ைனர், ெைர் காயேலைந்தனர்.
ோர்ச் 10, 2009 ோத்தளன் மநாக்கி இராணுவத்தினர் ெலைதயடுத்தனர். இதனால் நாங்கள் முள்ளிவாய்க்காலுக்கு
இைம்தெயரமவண்டி ஏற்ெட்ைது. அங்மக உணமவா நீமரா கிலைக்கவில்லை. இதனால் எனது காயத்லத சுத்தப்ெடுத்துவது
கடினோக இருந்தது. அங்மக வதைான்றில்
ீ
லவத்து ோத்தளன் லவத்தியசாலை இயங்கியது. அங்மக உரிய ேருந்துகள்
காணப்ெைாததால் நான் தசல்ைவில்லை. லவத்தியசாலையிைிருந்து ததாலைவிைிருந்த கிணறு ஒன்றில் குளித்மதன்.
இங்கிருந்த மொது முல்லைத்தீவு, மதவிபுரம் ேற்றும் புதுக்குடியிருப்பு ஆகிய மூன்று இைங்களிைிருந்தும் எறிகலணகள்
வசுப்ெட்ைன.
ீ
இதனால் நான் அந்த இைத்லத விட்டு நகரத் தீர்ோனித்மதன். என்லன உந்துருளி ஒன்றில் ஏற்றிச் தசன்ற எனது
நண்ென் ஒருவன் தலையில் காயப்ெட்டு ெின் இறந்துவிட்ைான்.
இங்கு மேற்தகாள்ளப்ெட்ை எறிகலணத் தாக்குதைில் ேருத்துவ தாதிகள், லவத்தியர்கள் ேற்றும் மநாயாளிகள் என
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் தகால்ைப்ெட்ைனர். உணவுப் தொருட்கலள எேக்காக தகாண்டு வந்த கப்ெலை இராணுவத்தினர்
நிறுத்தினர். இதனால் மேைதிக சிகிச்லசக்காக காயப்ெட்ைவர்கலள அனுப்ெ முடியவில்லை. எனது காயம் வைிலயக்
தகாடுத்ததால் என்னால் நித்திலர தகாள்ள முடியவில்லை. அத்துைன் நான் எப்மொதும் எறிகலணத் தாக்குதலை எதிர்ொர்த்துக்
காத்துக் தகாண்டிருந்மதன். மே 13, 2009 நாங்கள் வட்டுவாகலுக்கு தசன்மறாம். அதிகாலை 4.30 ேணியளவில் நானும் எனது
நண்ென் ஒருவனும் அங்கு நின்ற தைாறி ஒன்றுக்கு கீ மழ ொதுகாப்புக்காக ெடுத்திருந்மதாம்.
அந்த மநரத்தில், தநடுங்குளத்தில் தசயற்ெட்ை லவத்தியசாலை கூைாரம் ஒன்றுக்குள் தசயற்ெடுத்தப்ெட்ைது. இதுமவ அங்கு
இயங்கிய இறுதி லவத்தியசாலையாகும். காலை ஒன்ெது ேணியளவில் முள்ளியவலள, புதுக்குடியிருப்பு ேற்றும்
முல்லைத்தீவு ஆகிய முன்று திலசகளிலும் நிலைதகாண்டிருந்த சிறிைங்கா ெலையினர் எறிகலணகலள தசறிவாக வசத்
ீ
ததாைங்கினர். அப்மொது எேக்கருகில் வழ்ந்து
ீ
தவடித்த எறிகலணயின் துண்தைான்று எனது இைது கால், மதாள்மூட்டு ேற்றும்
தலை என்ெவற்றில் காயத்லத ஏற்ெடுத்தியது. நான் காயப்ெடுவதற்கு சிறிது நிேிைத்துக்கு முன்னர், காயப்ெட்ைவர்கலள ஏற்றிச்
தசன்ற மநாயாளர் காவு வண்டியின் ேீ து எறிகலண வழ்ந்து
ீ
தவடித்ததால் அது எரிவலத நான் மநரில் ொர்த்மதன். அடுத்த ஆறு
நாட்களும் நான் சுயநிலனலவ இழந்திருந்மதன். நான் எதலனயும் சாப்ெிைவுேில்லை குடிக்கவுேில்லை.
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நான் ஊர்ந்து தசன்று புல் நிலறந்த இைம் ஒன்றில் ெடுத்மதன். இராணுவம் எறிகலணகலள வசுவதாகவும்,
ீ
துப்ொக்கிப் ெிரமயாகம்
மேற்தகாள்வதாகவும் ேக்கள் கூறுவது எனது காதில் மகட்ைது.
மே 15, 2009 நான் அமத இைத்தில் ெடுத்திருக்கிமறன். என்னால் எழும்ெ முடியவில்லை. ேக்கள் என்லனக் கைந்து
தசன்றுதகாண்டிருந்தார்கள். மே 16, எனது நண்ென் ஒருவன் என்லனக் காவிக் தகாண்டு வதிமயாரத்தில்
ீ
கிைத்தினான். மே 17 – 18,
இராணுவத்தின் எறிகலணயில் ேக்கள் தகால்ைப்ெட்ைனர், காயேலைந்தனர்.
மே 19, அதிகாலை மூன்று ேணி, சிை நூறு ேீ ற்றர் ததாலைவில் தெண்களின் அழுலகக் குரல்கள் எனது காதில் மகட்கின்றது.
காயேலைந்த தெண் மொராளிகள் தங்கியிருந்த அந்த இைத்தில் இராணுவத்தினர் நின்றிருந்தனர். அங்கிருந்த தெண் மொராளிகள்
‘விடுங்மகா’ எனக் கத்தும் குரல் எனது காதில் மகட்ைது. அதன் ெின்னர் துப்ொக்கிச் சூட்டுச் சத்தங்கள் மகட்ைன. அதலனத்
ததாைர்ந்து அந்தப் தெண் மொராளிகளின் குரலை என்னால் மகட்க முடியவில்லை.
மே 19, காலை எட்டு ேணி, நானிருந்த ெகுதிலய இராணுவத்தினர் சூழ்ந்து தகாண்ைனர். நானிருந்த இைத்திைிருந்து 75 ேீ ற்றர்
ததாலைவில் சீருலை அணிந்த ஆண் புைி உறுப்ெினர்கள் இருவர் இராணுவத்தால் தலையில் சுட்டுக் தகால்ைப்ெட்ைலத நான்
ொர்த்மதன். என்னால் நகர முடியவில்லை. ஆனால் என்னால் ொர்க்க முடிந்தது, மகட்க முடிந்தது.
என்லனக் கண்ை இராணுவத்தினர் ோஞ்மசாலை லவத்தியசாலைக்கு தகாண்டு தசன்று ெின்னர் குருநாகல் லவத்தியசாலைக்கு
உைனடியாக இைம்ோற்றினர். இராணுவத்தினர் என்லனக் காவிக் தகாண்டு தசன்ற மொது, ஆறு இராணுவ வரர்கள்
ீ
ஒரு
தெண்லணச் சூழ்ந்து நின்றலத நான் ொர்த்மதன். அதன் ெின்னர் என்ன நைந்தததன்ெது எனக்குத் ததரியாது.
புைிகளுைன் சிறிைங்கா அரசாங்கத்தால் மேற்தகாள்ளப்ெட்ை யுத்தம் முடிந்துவிட்ைது. ஆனால் கிளிதநாச்சி தேிழ்ேக்களுக்கு
தசாந்தோன இைோக உள்ள மொதிலும், அங்மக விகாலரகள் கட்ைப்ெடுகின்றன. சிங்கள ேக்கள் குடியேர்த்தப்ெடுகின்றனர்.
இதலன விை நாம் இழப்ெதற்கு ஒன்றுேில்லை. இது நியாயேற்றது. நாங்கள் எல்ைாவற்லறயும் இழந்துவிட்மைாம். தற்மொது
தேிழ் ேக்களுக்கு சுதந்திரேில்லை. இழப்ெது ேட்டுமே அவர்களின் வழலேயாகி விட்ைது.
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