இது தந்ததயினதும் மகளினதும் கததகள்
[தனது அறுபதாவது வயதில் உள்ள ஆனந்தராஜா, 25 வயதுடைய சிந்துவின் தந்டதயாவார். தமிழீ ழ விடுதடைப் புைிகளின்
நீதிமன்றில் எழுதுவிடனஞராகப் பணியாற்றிய ஆனந்தராஜாவும், அவரது மகளும், முன்னாள் புைி உறுப்பினருமான சிந்துவும்
தமது பபார்காை அனுபவங்கடள இங்கு பகிர்ந்து ககாள்கின்றனர்.]
ஆனந்தராஜா: பபார்நிறுத்த உைன்படிக்டக பமற்ககாள்ளப்பட்ை பின்னரான, டிசம்பர் 26, 2005 அன்று பாதுகாப்பு படையினரும்
தமிழீ ழ விடுதடைப் புைிகளும் மீ ண்டும் தமது பபார் நைவடிக்டககடள ஆரம்பித்த பின்னர், நாங்கள் எமது இைங்களிைிருந்து
இைம்கபயர்ந்பதாம்.
இைப்கபயர்வின் விடளவாக நான் எனது வியாபாரத்டத கதாைரமுடியா நிடை ஏற்பட்ை பபாது நான் புைிகள் அடமப்பின்
அரசியற் பிரிவில் இடணந்து ககாண்பைன். ஆகஸ்ட் 2006 ல், சிறிைங்கா இராணுவத்தினர் படள மீ து தாக்குதல்கடள
பமற்ககாண்ை பபாது, நாங்கள் பரந்தனுக்கு இைம்கபயர்ந்பதாம்.
இங்பக நான் புைிகளின் தடைடம நீதிமன்றில் எழுதுவிடனஞராக பணியாற்றிபனன். நான் எழுதுவிடனஞராகப் பணியாற்றிய
நீதிமன்றின் தடைடமப் பணியகத்தில், காணித் தகராறுகள், கபாது வழக்குகள், திருமண விைக்கு வழக்குகள், பராமரிப்பு
வழக்குகள், நிதி வழக்குகள் பபான்றன விசாரிக்கப்பட்டு தீர்வு வழங்கப்பட்ைன. சிறிைங்கா அரசாங்கத்தின் நீதிமன்ற
நடைமுடறகள் பபான்பற தமிழீ ழ விடுதடைப் புைிகளின் நீதிமன்ற நடைமுடறகளும் ஒத்துக்காணப்பட்ைன.
அதாவது குடும்ப ஆபைாசடனகள், சட்ைவாளர்களுக்கான பணியகங்கள் பபான்ற பல்பவறு துடறகள் தனிப்பை இயக்கப்பட்ைன.
சிறிைங்காவின் வைக்கில் உள்ள மன்னார், படள, முல்டைத்தீவு, கிளிகநாச்சி பபான்ற இைங்களில் புைிகளின் ஏழு நீதிமன்றங்கள்
வடர கசயற்படுத்தப்பட்ைன.
இந்தக் காைப்பகுதியில் ஒவ்கவாரு குடும்பத்திைிருந்தும் ஒருவர் அடமப்பில் இடணந்து ககாள்ளுமாறு விடுதடைப் புைிகளின்
தடைடம பகட்டுக் ககாண்ைது. இதற்கடமவாக கசப்கரம்பர் 02, 2006 அன்று நான் எனது மகடள விடுதடைப் புைிகள் அடமப்பில்
இடணத்துக் ககாண்பைன். எனது மகடள புைிகள் கட்ைாய ஆட்பசர்ப்பின் மூைம் இடணத்துக் ககாள்ளவில்டை.
2006 ல் கிளிகநாச்சி பநாக்கி சிறிைங்காப் படையினர் நகர்டவ பமற்ககாண்ை பபாது அங்கு கசயற்பட்ை நீதிமன்றங்கடள நாம்
மூைத் கதாைங்கிபனாம். அந்த பநரத்தில் கிளிகநாச்சியிைிருந்து மக்கள் இைம்கபயர்ந்தனர். முதைில் அைம்பன் மற்றும் மன்னார்
ஆகிய இைங்கடளத் கதாைர்ந்து படளப் பிரபதசத்தில் அடமக்கப்பட்டிருந்த நீதிமன்ற கசயற்பாடுகடள இடைநிறுத்திபனாம்.
இங்கு வாழ்ந்த மக்கள் சிறிைங்கா இராணுவத்தின் எறிகடணகளுக்கும் கிபிர் விமானத் தாக்குதல்களுக்கும் முகங்ககாடுக்க
முடியவில்டை. பல்பவறு வழிகளில் சிறிைங்கா இராணுவத்தால் பமற்ககாள்ளப்பட்ை தாக்குதல்களின் விடளவாக, பத்து
நாட்களுக்கு ஒரு தைடவ நாங்கள் இைம்கபயரபவண்டியிருந்தது. நாங்கள் எமது நீதிமன்றச் கசயற்பாடுகடளயும் பல்பவறு
இைங்களுக்கு, அதாவது கிளிகநாச்சியிைிருந்து பரந்தனுக்கும், பின்னர் முரசுபமாட்டை, கண்ைாவடள, புளியம்கபாக்கடண,
தர்மபுரம் ஆகிய இைங்கள் வடர நகர்த்த பவண்டியிருந்தது. இறுதியில் நாம் நீதிமன்றங்கடள முற்றாக மூைபவண்டிய
நிடைக்குத் தள்ளப்பட்பைாம்.
பரந்தனிைிருந்து முல்டைத்தீவு வடர இைம்கபயர்ந்த மக்கள் ஒரு வதிடய
ீ
மட்டுபம பயன்படுத்த முடிந்தது. இதனால்
குறிப்பிட்ை வதி
ீ மக்களால் நிடறந்து காணப்பட்ைது. ஒரு கிபைாமீ ற்றர் தூரத்டதக் கைப்பதற்கு ஐந்து நாட்கள் எடுத்த சம்பவமும்
உண்டு. வன்னியின் எல்ைாப் பகுதிகடளச் பசர்ந்த மக்களும் இந்த வதியாபைபய
ீ
பயணிக்க பவண்டிய நிடைக்குத்
தள்ளப்பட்டிருந்தனர்.
நாங்கள் விசுவமடு, உடையார்கட்டு, குரவயல், புதுக்குடியிருப்பு, இரடணப்பாடை, புதுமாத்தளன், வடையர்மைம்,
இரட்டைவாய்க்கால், முள்ளிவாய்க்கால் [கடரயான் முள்ளிவாய்க்கால், கவள்ள முள்ளிவாய்க்கால்] ஆகிய இைங்கள் வடர
இைம்கபயர்ந்து கசன்றதுைன், இறுதியில் வட்டுவாகடைச் கசன்றடைந்பதாம். பம 17 அன்று வட்டுவாகைின் கடரபயாரத்டத
சிறிைங்கா பாதுகாப்பு படையினர் வந்தடைந்திருந்தனர்.
சிந்து: முதைில் நான் தமிழீ ழ விடுதடைப் புைிகளின் நாைகக் குழுவில் பணியாற்றிபனன். அதன் பின்னர், புைிகளின் இராணுவப்
பயிற்சிடய நான் கபற்பறன்.
வன்னியில் வாழ்ந்த சாதாரண மக்கள் கதாைக்கம் வசதி படைத்த மக்கள் வடர அடனவருபம உணவின்றித் தவித்தனர். தமிழர்
புனர்வாழ்வுக் கழகத்தினர் குடிடச ஒன்டற அடமத்து அதில் மக்களின் உணவுப் பசிடயத் தீர்ப்பதற்காக கஞ்சி வழங்கினர். கஞ்சி
வழங்கல் நிடையங்களின் முன் மக்கள் நீண்ை வரிடசயில் காத்திருந்தனர். இவ்வாறு கஞ்சிக்காக காத்திருந்த மக்கள் பைர்
வரிடசயில் நின்ற பபாது, சிறிைங்கா இராணுவத்தினரின் எறிகடண மற்றும் வான் குண்டுத் தாக்குதைின் பபாது ககால்ைப்பட்ை
சம்பவங்களும் உண்டு.
பம முதைாந் திகதி மட்டில் கஞ்சி வழங்கலும் நிறுத்தப்பட்ைது. இதன் பின்னர் மக்கள் பட்டினிச் சாடவ எதிர்ககாண்ைனர்.
வட்டுவாகலுக்கும் சிறிைங்கா இராணுவத்தினரின் நிடைகளுக்கும் இடையிைான பகுதிகயங்கும் ககால்ைப்பட்ை மக்களின்
உைைங்கள் பரவிக் காணப்பட்ைன.
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சிறிைங்கா இராணுவத்தினரின் ககாத்துக் குண்டு [cluster bombs] ஒரு இைத்தில் விழுந்து கவடித்து பை சிதறல்களாக பரவிய பபாது
மக்கள் பைர் ககால்ைப்பட்ைனர். இவ்வாறு கவடிக்கும் ககாத்துக் குண்கைான்றின் சிதறல்கள் 300 மீ ற்றர் தூரம் வடர வட்ைமாக
பரவி கவடித்தன. கதாைர்ந்து வசப்படும்
ீ
பல்குழல் எறிகடணகள் மிகப் பயங்கரமானடவ. எறிகடணகள் மடழ பபால்
கதாைர்ந்தும் வசப்பட்டுக்
ீ
ககாண்பையிருக்கும். ஜனவரி 15, 2009 இைிருந்து இது பபான்ற கசறிவான எறிகடணத் தாக்குதல்கள்
ஆரம்பிக்கப்பட்ைன. இந்த எறிகடணகள் முல்டைத்தீவு, பைாைி, மாங்குளம் மற்றும் படள பபான்ற இைங்களிைிருந்து
வசப்பட்ைன.
ீ
நான் சிறிைங்கா இராணுவத்தினருக்கு எதிராக இரடணமடுவில் பமற்ககாள்ளப்பட்ை தாக்குதல் ஒன்றில் காயமடைந்பதன். எமது
நிடைகளிைிருந்து 15 மீ ற்றர் கதாடைவில், ஆற்றுக்கு அடுத்த பக்கத்தில், சிறிைங்கா இராணுவத்தினர் கநருங்கி வந்துவிட்ைனர்
என்படத எமது சக உறுப்பினர்கள் கதரியப்படுத்தினர்.
பிளாஸ்ரிக் குழாய்களால் சிறிைங்கா இராணுவத்தினர் ஆற்றின் ஆழத்டதப் பார்டவயிட்ைடத நாம் அவதானித்துக்
ககாண்டிருந்பதாம். நாம் உைனடியாக எமது கபாறுப்பாளர்கடளத் கதாைர்பு ககாண்ைபபாது, இராணுவம் எமது நிடைகடள
இன்னமும் கநருங்கி வரும்பபாது தாக்குதல்கடள பமற்ககாள்ளுமாறு அவர்கள் எமக்குப் பணித்தனர். நாங்கள் மூன்று
கவவ்பவறு பதுங்கு நிடைகளில் நின்று எம்டமத் தயார்ப்படுத்திக் ககாண்டு தாக்குதல்கடள பமற்ககாள்ளத் கதாைங்கிபனாம்.
அப்பபாது இராணுவத்தினரால் வசப்பட்ை
ீ
RPG எறிகடண ஒன்று எமது நிடையில் விழுந்து கவடித்தது. அதில் எம்முைன்
இடணந்து தாக்குதைில் ஈடுபட்ை எமது சக உறுப்பினர்களில் ஒருவர் வயிற்றில் காயமடைந்து ககாண்ைார். உைனடியாக நாம்
அவடர அவசர சிகிச்டசக்காக அனுப்பி டவத்பதாம்.
எம்மிைமிருந்த கவடிகபாருட்கள் தீரும் வடர ஒரு மணித்தியாைம் வடர கதாைர்ந்து பபாராடிபனாம். அதன் பின்னர் எமக்கருகில்
‘ஐஞ்சிஞ்சி’ [five-inch-shell] எறிகடண ஒன்று வழ்ந்து
ீ
கவடித்தது. இதில் நான் எனது இரு கால்களிலும் மிக பமாசமாக
காயப்பட்பைன். எம்டம அந்த நிடைகளிைிருந்து பின்வாங்குமாறு எமக்கு கட்ைடள வழங்கப்பட்ைது.
இந்தத் தாக்குதைில் காயமடைந்த என் பபான்றவர்கடள ஜனவரி 04, 2009 அன்று தர்மபுரம் டவத்தியசாடைக்கு ககாண்டு
கசன்றனர். என்டன அந்த டவத்தியசாடையில் அனுமதித்த பபாது, தர்மபுரம் டவத்தியசாடை மிகச் சிறப்பாக கசயற்பட்ைது.
ஆனால் அதற்கு அடுத்த நாளிரவு, தர்மபுரம் டவத்தியசாடை மீ து இராணுவத்தினர் எறிகடணகள் வசத்
ீ
கதாைங்கினர். இதனால்
எமது கபாறுப்பாளர்கள் எம்டம அந்த டவத்தியசாடையிைிருந்து பவறிைத்துக்கு மாற்றினர். அந்த டவத்தியசாடையில்
சிகிச்டச அளிக்கப்பட்ை கபாது மக்கள் அங்பகபய இருந்தார்கள். ஆனால் கசறிவாக எறிகடணகள் வழ்ந்து
ீ
கவடித்தன. அதன்
பின்னர் அவர்களுக்கு என்ன நைந்தது என்படத நான் அறியவில்டை.
இதன் பின்னர், புைிகள் அடமப்டபச் பசர்ந்த டவத்தியர் ஒருவர் எனக்கு சிகிச்டச அளித்தார். புைிகள் அடமப்புக்குட்பட்ை
ஒவ்கவாரு துடறயிலும் ஒவ்கவாரு டவத்தியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். இபதபபால் எமது பிரிவிலும் எமக்கான டவத்தியர்
ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். புைிகள் அடமப்பில் புதிதாக இடணக்கப்பட்டிருந்த நூற்றி ஐம்பது வடரயானவர்கள் மீ து கிபிர்
விமானங்கள் பமற்ககாண்ை தாக்குதைில் பைர் காயமடைந்திருந்தனர்.
இந்தத் தாக்குதல் பமற்ககாள்ளப்பட்ை பபாது நான் இரடணப்பாடையில் அடமக்கப்பட்டிருந்த பதுங்குகுழி ஒன்றுக்குள்
இருந்பதன். தாக்குதல் முடிவடைந்த பின்னர் அங்கிருந்த மருத்துவப் பபாராளிகள் என்டன கவளியில் காவிச் கசன்றபபாது,
அங்கு ககால்ைப்பட்ை பபாராளிகளின் உைைங்கள் எங்கும் பரவுண்டு காணப்பட்ைடதக் கண்பைன். அத்துைன் மரங்கள்
முறிந்திருந்தன.
நான் மீ ண்டும் புதுக்குடியிருப்பில் உள்ள மந்துவில் என்னும் பிரபதசத்தில் மீ ண்டும் காயமடைந்பதன். அங்பக புைிகளின்
மருத்துவப் பிரிவுப் பபாராளிகள் காயமடைந்த பபாராளிகளுக்கு சிகிச்டச அளித்து வந்தனர். அங்பக என்னால் நைக்க
முடியாதிருந்ததால் திறந்த பதுங்குகுழி ஒன்றுக்குள் காயமடைந்த ஏடனய பபாராளிகளுைன் என்டனயும் விட்டிருந்தனர்.
எம்மிைிருந்து 25 மீ ற்றர் தூரத்தில் எறிகடண ஒன்று வழ்ந்து
ீ
கவடித்த பபாது எனது மற்டறய காைில் காயம் ஏற்பட்ைது.
எறிகடணயின் சிதறல் துண்டு எனது காடைப் பதம் பார்த்த பபாது, எனது கால் ஈரமாவது பபால் நான் உணர்ந்பதன். உைபன
“நான் காயப்பட்டுள்பளன். என்டனத் தயவு கசய்து காப்பாற்றுங்கள்” என நான் கத்திபனன். உைபன அங்கிருந்த சக பபாராளிகள்
என்டனக் காவிச் கசன்றபபாது எனது கால் கதாங்கிக் ககாண்டிருப்படத என்னால் பார்க்க முடிந்தது. அவர்கள் என்டன
புதுமாத்தளனிைிருந்த அராசாங்க டவத்தியசாடைக்கு கூட்டிச் கசன்றனர். புதுமாத்தளன் டவத்தியசாடையில் ஏற்கனபவ
காயமடைந்த ஏராளமான மக்கள் காத்திருந்தனர்.
நான் கயாமடைந்த அன்டறய நாள் நள்ளிரவு வடர என்டன அறுடவச்சிகிச்டசக்கு ககாண்டு கசல்ைவில்டை. அந்த
டவத்தியசாடையில் ஒரு சிை டவத்தியர்கள் மட்டுபம பணியாற்றிக் ககாண்டிருந்தனர். ஆனால் காயமடைந்த மக்கள்
எண்ணுக்கணக்கற்று குவிந்து காணப்பட்ைனர். அவர்களது காயங்களிைிருந்து இரத்தம் வடிந்து ககாண்டிருந்தது. அதில்
கபாதுமக்கபள அதிகம் காணப்பட்ைனர். பின்னர் இராணுவத்தினர் இந்த டவத்தியசாடைடய டகப்பற்றிய பபாது, அங்கு
காயமடைந்தவர்கள் பைர் காணப்பட்ைனர். ஆனால் நான் அங்கிருந்து கவளிபயறியிருந்பதன்.
கபப்ரவரி 2009 ல் கபான்னம்பைம் டவத்தியசாடை மீ து கிபிர் விமானங்கள் தாக்குதடை பமற்ககாண்ை பின்னர், புைிகள்
அடமப்டபச் பசர்ந்த டவத்தியர்கள் அரசாங்க டவத்தியர்களுைன் இடணந்து பசடவயாற்றினர். அங்பக கிட்ைத்தட்ை புைிகள்
அடமப்பின் 25 டவத்தியர்கள் வடர காணப்பட்ைனர். யுத்தம் இறுதிக்கட்ைத்டத அடைந்த பபாது புைிகள் அடமப்பின்
டவத்தியர்கள் கபரும்பாைான மக்களின் உயிடரக் காப்பாற்றியிருந்தனர்.
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மாஞ்பசாடை டவத்தியசாடைக்குப் பின்னர், இரட்டைவாய்க்காைில் அடமக்கப்பட்டிருந்த வகைான்றில்
ீ
புைிகளின் மருத்துவப்
பிரிவினர் காயமடைந்த பபாராளிகள் அடனவடரயும் மாற்றியிருந்தனர். அங்பக என்னுைன் 75 வடரயான காயமடைந்த
பபாராளிகள் சிகிச்டச அளிக்கப்பட்ைனர். அதன் பின்னர் நைக்க முடியாதிருந்த எங்களில் 45 பபர் வடர முள்ளிவாய்க்காைிைிருந்த
திறந்த இைகமான்றுக்கு நகர்த்தப்பட்பைாம். அந்த நாடள என்னால் சரியாக கூறமுடியவில்டை. கதாைர்ந்து ஐந்து நாட்களாக
நாங்கள் கவவ்பவறு இைங்களுக்கு நகர்த்தப்பட்பைாம்.
கபரும்பாைான எங்களது கபாழுதுகள் பதுங்குகுழிகளுக்குள் கழிந்தன. ஆனால் எம்டமச் சூழவிருந்த பகுதிகளில் தங்கியிருந்த
மக்களின் அழுடகச் சத்தங்கள் மற்றும் அைறல் சத்தங்கள் என்பன எமது காதுகளில் விழுந்தன. ஒவ்கவாரு பதுங்குகுழிகளிலும்
ஐந்து கதாைக்கம் ஏழு வடரயான காயமடைந்த பபாராளிகள் காணப்பட்ைனர். ஒரு நாளிரவு நாமிருந்த இைத்தில் விழுந்த
எறிகடணயில் 12 காயமடைந்த கபண் பபாராளிகள் ககால்ைப்பட்ைனர்.
பம 15, 2009, விடுதடைப் புைிகள் அறிவித்தல் ஒன்டற பமற்ககாண்ைனர், “கபற்பறார்கள் யாராவது உயிரிைனிருந்தால் தமது
பிள்டளகளுக்கு கூட்டிச் கசல்ைைாம்” என அறிவிக்கப்பட்ைது. நான் உட்பை காயமடைந்து அங்கிருந்த சிை பபாராளிகடள
புைிகள் கபற்பறார்களிைம் ஒப்படைத்தனர். பம 16 அன்று புைிகள் தமது நிடைகளிைிருந்து பின்வாங்கினர். பம 17 அன்று
சிறிைங்கா இராணுவத்தினர் முழு இைத்டதயும் டகப்பற்றிக் ககாண்ைனர்.
அறிவிப்பு பமற்ககாள்ளப்பட்ை இரவு புைிகளின் மருத்துவ முகாமிைிருந்து என்டன எனது அப்பா கூட்டிச் கசன்றார். இவ்வாறு
என்டனக் காவிச் கசன்ற எனது அப்பா கடளப்படைந்ததால், கூைாரம் ஒன்றில் படுத்திருந்த மனிதர் ஒருவடரத் தட்டி எழுப்பி
அந்த இைத்தில் என்டன சிறிது பநரம் ஓய்கவடுக்க விைைாமா எனக் பகட்டுக் ககாண்ைார். அந்த மனிதர் அதற்கு ஒப்புதைளித்தார்.
அந்த சிறிய இைத்தில் படுத்திருந்த அந்த மனிதர் எமக்கு அந்த இைத்டத விட்டுத் தந்து விட்டு பவறிைம் கசல்வதற்கு
ஆயத்தமாகினார். அப்பபாது, நான் அவரிைம் “பரவாயில்டை நாங்கள் இங்கு ஓரமாக உறங்குகிபறாம். நீங்களும் இங்பக
உறங்கைாம்” எனக் கூறிபனன். அதன் பின்னர் நாங்கள் அந்த மனிதருைன் கடதத்துக் ககாண்டிருந்த பபாது, துப்பாக்கிச்
சன்னங்கள் எம்டம பநாக்கி வந்து ககாண்டிருந்தன. அதில் ஒரு சன்னம் அங்கு எமக்கு இைம் தந்து ஒதுங்கிக் ககாண்ை அந்த
மனிதனின் உயிடரப் பறித்தது.
அதன் பின்னர் எனது சபகாதரர்களும் மாமாவும் தங்கியிருந்த பதுங்குகுழிக்கு எனது அப்பா என்டனக் காவிச் கசன்றார். நான்
அங்பக பம 17 வடர இருந்பதன். நாங்கள் மரண ஓைத்டதக் பகட்க முடிந்தது. புைிகள் ஒருபபாதும் பதாற்றுப் பபாகமாட்ைார்கள்
என்ற நம்பிக்டகயுைைன் நாங்கள் பதுங்குகுழிக்குள் காத்திருந்பதாம்.
காயமடைந்த கபண்பபாராளிகள் சிைர் நைக்க முடியாதிருந்ததால், இராணுவக் கட்டுப்பாடு வடர அதாவது மூன்று கிபைாமீ ற்றர்
வடர தவழ்ந்து கசன்ற சம்பவங்களும் உண்டு. இவ்வாறு கசன்றவர்கடள இராணுவத்தினர் தமது வாகனங்களில் ககாண்டு
கசன்றடத நான் பார்த்பதன்.
காயமடைந்த சிை பபாராளிகடள இராணுவத்தினர் ககாடை கசய்துவிட்ைதாக மக்கள்
பார்க்கவில்டை. எமது காதுகளில் இந்தச் கசய்தி விழுந்தது. பம 17, அப்பா என்டனக் காவிக்
இராணுவக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரபதசத்டத அடைந்பதாம். அப்பபாது இராணுவத்தினர்
விடுதடைப் புைி உறுப்பினர்களும் முன்னுக்கு வரவும்” என அறிவித்தனர். ஆனால்
ஓமந்டதயில் டவத்பத எனது அப்பா என்டன இராணுவத்திைம் ஒப்படைத்தார்.

கூறுகின்றனர். நாங்கள் இதடனப்
ககாண்டு கசல்ை பம 18 அன்று நாம்
ஒைிகபருக்கி மூைம், “அடனத்து
நாங்கள் அங்பக கசல்ைவில்டை.

அதன் பின்னர் என்டன சிகிச்டசக்காக வவுனியா டவத்தியசாடைக்கு அனுப்பி டவத்தனர். ஒன்றடர மாதங்கள் வடர நான்
வவுனியா டவத்தியசாடையில் சிகிச்டச கபற்பறன். அதன் பின்னர் நான் ஓரளவு குணமாகிய பின்னர் என்டன
ஆனந்தக்குமாரசுவாமி முகாமுக்கு அனுப்பி டவத்தனர். இராணுவத்தினர் என்டனக் டகது கசய்யவில்டை. இராணுவத்தினர்
எம் கதாைர்பான முழுத் தகவடையும் அறிந்து டவத்திருந்தனர். முகாமில் தங்கியிருந்த பபாது ஒரு மாத காைம் வடர நானும்
எனது அப்பாவும் இராணுவத்தினரிைம் கசன்று டககயழுத்திை பவண்டியிருந்தது.
பபாரில் ஆண் பபாராளிகடள விை கபண் பபாராளிகள் மிகக் கடுடமயாகப் பபாரிட்ைனர். இவர்களில் பைர் ககால்ைப்பட்டு
விட்ைனர். நாங்கள் எமது நண்பர்கடள இழந்துவிட்பைாம். இராணுவத்திைம் சரணடைய விரும்பாத காயமடைந்த கபண்
பபாராளிகள் பைர் சயடனட் உட்ககாண்டு தமது உயிடரத் தாபம மாய்த்துக் ககாண்ைனர்.
நான் தற்காப்புக் கடையான ‘கராத்பத’ யில் கறுப்பு நிறப் பட்டி கபற்றிருந்பதன். நாங்கள் இவற்டறகயல்ைாம் கற்றிருந்பதாம்.
பிரபாகரன் எம்டம முன்பனற்றியிருந்தார். புைிகள் அடமப்பில் கபண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இடையில் பபதங்கள்
காட்ைப்பைவில்டை. நாங்கள் சமமாக நைாத்தப்பட்பைாம். காயமடைந்த கபண் பபாராளிகள் பைர் உளவியல் ரீதியாக
தாக்கத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். “வாழ்வதில் என்ன பயன்? நான் உயிர் வாழ்வதில் என்ன பயன்?” எனப் பைர் வினவுகின்றனர்.
இவ்வாறு மனதளவில் பாதிக்கப்பட்ை முன்னாள் கபண் பபாராளிகள் பைர் வாழ்வில் விரக்தி நிடைடய அடைந்துள்ளனர்.
அவர்கள் கதாைர்ந்தும் வாழ்வதில் விருப்பம் ககாண்டிருக்கவில்டை. அவர்கள் வாழ்வின் மீ தான தமது நம்பிக்டகடய
இழந்துள்ளனர்.
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நான் தற்பபாது தாய் தந்டதயடர இழந்து வாழ்பவார், உைல் வலுக்குன்றிபயார், கணவடன இழந்பதார் பபான்றவர்களின்
விபரங்கடள சிறிைங்கா அரசாங்கத்துக்காக பசகரித்து வருகின்பறன். நான் எனது இரு கால்களிலும் காயமடைந்த பபாதிலும்,
நான் கபற்றுக் ககாண்ை பயிற்சியால் என்னால் ஈருருளிடய [bicycle] ஓட்ை முடிகின்றது.
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