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� �திய ஜனநாயக 
ம�க
 ��னணி 

� தமிழி� க�வி 
� �லக� 

� தமி23 ேதசிய 
ஆவண� 5வ6க
 

� New Democratic People's 

Front (International) 

Wikileaks 

 

தமி23 ேதசிய ஆவண� 
5வ6க
 

உலா$ேவா� 

We have 56 guests online  

உலாவிேயா� 

� வணிக� வரலா1  
� மணிதா� நா2� 
மரத  ஓ0ட��  

� இைளஞ� வி+5  
� தமிேழாைச 

30/07/1992  

� தமிேழாைச 
27/08/1992  

� தமிேழாைச 
25/09/1992  

� தமிேழாைச 
22/10/1992  

� தமிேழாைச 
16/07/1992  

� தமிேழாைச 
13/08/1992  

� தமிேழாைச 
09/09/1992  
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  இ�ேக எ�5க ேத2க

 

எ�5 (ெப+7பி�க - சி17பி�க)

எ�ைன3 ெத89தவ�க� எனத+கி# வ9தன�. தம5 உறவின� ப�றி விசா8�க ெதாட�கின�. பல� தம5 தா� 
த9ைத சேகாதர�கைளேய விசா8தன�. சில� தம5 காதலிைய7ப�றி:�,........ விசா8தன�. 

இத�� அ-7பைட� காரண� இவ�களி# பல� ேதசிய வி2தைல7 ேபாரா0டதி  பா# உ9த7ப0ேடா, 
வி2தைல வி+�பிேயா வரவி#ைல மாறாக பல� காதலி# ேதா#வி:�றவ+� ெப�ெறா+ட  ேகாவி5 
ெகா%2 இய�கதி�� வ9தவ�க�� அ#ல5 த ைன தன5 ச�தாயதி# அைடயாள7ப25வத�காக 
வ9தவ�க�ேம பல�. இவ�களிட� �றித அரசிய# இ#ைல. ஏ  ம�க� ப�றிய பா�ைவ =ட ச8யாக 
இ+�கவி#ைல. மாறாக தா� வ9த இடதி# தம5 திறைமகைள கா0ட��, �கா� ெபா17பாள�க��� 
வி>வாசமாக இ+�க�ேம ெச�தன�. 

  

10.30 மணியளவி# விசி# சத� ேக0ட5. எ#ேலா+� ைமதானதி# அணிதிர%ேடா�. அ�ேக ஒ+வ� சத� 
ேபா0டவா1 அணிவ�7பி�கான ஒ���கைள@ ெச�தா�. அ5ட  (இ9திய�) ேதாழ� ெலனி  அணிவ�5 
நி ேறா+�� பயி�சிகைள ஆர�பிதா�. நா� அைத7 பா�தப- இ+���ேபா5, எ Bட  வ9தவ�களி# 
சில� மன� ெநா9தவ�களாக �கைத �க� பா�தன�. அ7ப-ேய பல5� ப5மாக ெம5வாக� கைத�க 
ஆர�பிேதா�. நC�க� இ7பி-� கைத�க ேவ%டாெமன, எ�க��� உதவிக� ெச�யவத�காக அ�ேக நி ற 
ேதாழ� ெசா னா�. ஏதாவ5 தவறாகேவா அ#ல5 ந�கலாகேவா கைததா# த%டைன கிைட��� எ றா�. 
என�� இ9த த%டைன எ றா# எ னெவ 1 விள�கேவயி#ைல. ச�1 Dரதி# ஒ+ ேதாழ� 
ைமதானைத@ >�றி �5�கரண� அ-5� ெகா%-+9தா�. அவைர� கா0-, இ5தா  த%டைன 
(பணிEம �) எ ற5� என�� பய� பி-த5. 

  

பி ன� மதிய� உணவி�� விசி# அ-�க எ#ேலா+� வ8ைசயாக நி றன�. உண� ப8மாற7ப0ட5. சில� 
மிக விைரவாக உ%டன�. ஏென 1 அ 1 என��7 .8யவி#ைல. அத�� காரண� உண� உ%2
ெகா%-+��� ேவைளயி# தC-� என அபாய ஒலி எ�7.வா�க�. உடேனேய உணைவ ைவ5வி02, தம�� 
என ெகா2�க7ப0ட இட�களி# ேபா� ப5�கி இ+த# ேவ%2�. அபாய ஒலி எ�7பிய பி ன� யாராவ5 
ெதாட�95 உண� உ%டாேலா அ#ல5 ஓ2� ேபா5 உண� த02கைள கவணி5 விலதி ஒ-னாேல 
அவ�க���� த%டைன தா . இ5 பயி�சியி  ஒ+ ப�தியாக இ+9த5. எனேவ தா  எ#ேலா+� உணைவ
விைரவி# உ0ெகா%டன�. 

 

உ%டவ�க� தம5 �காமி��� (ெகா0-லி���) ெச 1 உற�க ��ப0டன�. அ�ேவைள � . வ9தவ�க� 
சில .தக�கைள எ25 வாசிதன�. இ�� இ+9த .தக�கைள7 ப�றி �றி7பிட ேவ%2� அதாவ5 
ெமாEேகா பதி7பக .தக�க� தா  அதிகமாக காண7ப0ட5. அைதவிட உ�நா02 பதி8ைகக��, ேவ1 
சில .தக�க�� இ+9தன. இதி# எ25 ப-7பவ�க�, ெமாEேகா பதி7பக .தக�கைள எ25 ப-7ப5 
கிைடயா5. மாறாக உ�நா02 ெச�தி தா�கைள:�, கைத7 .தக�கைள:ேம வாசிதன�. இத�� 
அ-7பைட� காரண�, அ�� பயி�சியி# ஈ0டவ�க��� அரசிய# வ�7. எ2�க7படாைமேய. அரசிய# அ�ற 
>த இ9திய இராGவ �ைறயிலான பயி�சியாகேவ இ+9த5. இத�� அ-7பைட� காரண� இ�� அரசிய# 
வ�7. எ27பத�� என ஒ+ நப� =ட இ#லாைமயா��;. இ�� பயி�சி ெகா2த மத , பா%- என 
இ+வ+� இ9திய இராGவதினரா# உதர7பிரேதசதி# ைவ5 பயி�சி ெகா2�க7ப0டவ�க� எ ப5ட , 

அ ைறய அைன5 �கா�களி  ெபா17பாளராக இ+9தவ� பர9த  ராஜ . இவ�க��ேகா அ#ல5 அ 1 
மதிய ��வி# இ+9தவ�க��ேகா, அரசிய# க�பி�க ேவ%2� எ ற எ%ண� இ+�கவி#ைல. (ேதன C, 
.5�ேகா0ைட �கா�களி# அரசிய# க�பி�க7ப0டதாக அறி9ேத  எ9தள� உ%ைம எ ப5 என�� 
ெத8யா5) நா  இ�� �றி7பி0ட �கா�, பீ கா�. இ5 400�� ேம�ப0ட ேதாழ�கைள ெகா%-+9த5. இதி# 
எம�� ஐ95 மாத�க��� � வ9தவ�க� உ0பட, ஒ�ெவா+ நா�� வ+� .தியவ�க�� 
இைண�க7ப0டன�. தளதி# இ+95 வ9தவ�க��� அரசிய# வ�7.�க� எ25, அத  பி ன� ஆ:த7 
பயி�சிைய ெகா2தி+9தா# அரசிய# அறி� கல9த ஒ+ ஆ:த� ��ைவ உ+வா�கி இ+�க �-:�. 

மாறாக தளதி# �த# நா� அ-ம0ட உ17பினராக ேச�9தவைர�=ட, இ�� அB7பி ைவதா�க�. 

 

அ ைறய காலக0டதி# யா� எ9த இய�க5�� ேபாவ5 எ பைத� கா0-K�, எ9த இய�கதிலாவ5 
ேபா� பயி�றி எ25 வரேவ%2� எ ற ஆ�வ�தா  பல8ட� காண7ப0ட5. இ 1 ஒ+ இய�க� அவைர 
ஏ�ற ம1தா#, ம1நா� ம�ற இய�க� அவைர பயி�சி�� இ9தியாவி�� அB7பிவி2�. எனேவ தளதி# 
வி2தைல இய�கதி�� ஆ0ேசக87. எ பதிK� பா��க, >�மா ேபானவ  வ9தவைன எ#லா� அB7பின�. 
எ9த அைம7பி#, அதிக எ%ணி�ைகயிலான வ Cர�க� இ+�கி றன� எ 1 கா0ட �ய றா�க�. இத 
விைளேவ பி�காலதி# எம5 ேபாரா0ட� இ9த நிைல�� த�ள7ப0ட5. 
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Content View Hits : 5854161 

Visits [+/-]

Today:

Yesterday:

Day before yesterday: 

2833

3197

1680
+1517

This week:

Last week:

Week before last week: 

9399

15769

11813
+3956

 

அரசிய# அறிவ�ற ேதாழ�க��� அரசிய# ப-7பி�க ேவ%2� எ ேறா அ#ல5 ஆ:த7ேபாரா0டதி  
உ னத மகிைமைய விள�க7ப2தேவா, எவ+� தயாராக இ+�கவி#ைல. 

  

மதிய5�� பி பாக எ#ேலாைர:� �ளி�க அBமதிதன�. எ#ேலா+� ெச 1 �ளிதன�. மாைல 6 

மணி�� ஒ+ விசி#. எ#ேலா+� மீ%2� ைமதானதி# சார5ட  அணி திர%டன�. அ�� 
ஒ�ெவா+வ+� தம�� ெத89தவ�ைற ெச�5 கா0-ன�. அத பி . இர� உண�. அைணவ+� 
நிதிைர�� ெச றன�. அ7ேபா5 எ Bட  ஒ றாக7 ப-த ந%ப�க� சில� எ ைன@ ச9தி5, த�க� 
மன9திற95 ெம5வாக� கைததன�. அவ�க� ஒ�ெவா றாக@ ெசா#ல@ ெசா#ல, என5 ம%ைட 
ெவ-5வி2� ேபா# இ+9த5. அவ�க� எ ைன7 பா�5, நC எத��� வாைய திற�காேத எ றன�. 
ஏென 1 பி . ஆ1தலாக� கைத�கலா� என@ ெசா#லி, நிதிைர��@ ெச றன�. அ 1 நா  
D�கவி#ைல. காரண� பய�. அ2த5 த�ேபா5தா  �த� தடைவயாக வ C0டாைர7 பி895வ9த கவைல, 

எ ைன7 ெப85� வா0ட ஆர�பித5. 

  

ம1நா� காைல 4.30 மணி�� விசி# சத� ேக0ட5. எ ைன:� எ�7பின�. நாB� ம�றவ�கைள7 பா�5, 

அவ�க� எ ன ெச�கி றனேரா அைதேய ெச�ேத . காைல�கட  �-5 ேதன C� அ+9திய5� 
ைமதானதி# அணிவ����ப- =றினா�க�. நா�� நி ேறா�. இ 1 உ�க��� பயி�சி ஆர�பமாகிற5 
என�=றி எ�ைம ம�றவ�களி  பி னா# வ+�ப- =றன�. நா�� அவ�கைள7 பி  ெதாட�9ேதா�. ச�1 
Dர� ச���மர� கா0-���ளா# ெச ற பி ன�, ஒ+ திற9தெவளி ைமதானைத அைட9ேதா�. அ�ேக 
பயி�1ன� காதி+9தா�. அவ� அ9த ைமதானைத@ >�றி ஓ2�ப- உதரவி0டா�. ஒ+ >�1 ஓ-ய5� 
எ னா# �-யவி#ைல. ஒ+வா1 இர%டா� >�1� ஓ-ேன . அத பி . நா  கைள5 நி�க, இ 1 ச8 
நாைள ஓடேவ%2� என பயி�1ன� =றினா�. அவர5 தமிN என�� ச8யாக விள�கவி#ைல. 

  

நா  பயி�சி இைடேவைளயி  ேபா5 என5 ந%பைன� ேக0ேட . யா� இவ� என�� இவர5 கைத 
விள�கவி#ைலேய எ ேற . இவ� தமிN நா02�கார�. இ9திய இராGவதி# � . பணி.89தவ�. இவர5 
.ைனெபய� ெலனி  எ றா . இதைன அ25 நா� பயி�சிைய ஆர�பிேதா�. இ�வா1 ஒ+சில நா0க� 
கட9தன. அ7ேபா5 ஒ+ ேதாழ� ெமா0ைட அ-�க7ப0ட நிைலயி# �காைம@ >�றி �5�கரண� அ-தப- 
இ+9தா�. ஏென 1 என�� ெத8யவி#ைல. உன�� ெத8:மா என, ஒ+ ந%பைன விசா8ேத . அவ  
பயி�சி�� வ95 �காைம வி02 த7பி@ ெச றவ . அவைன எம5 கழகதின� பி-5வ95�ன�. 
இ7ப-7ப0டவ�க���  த%டைன இ5 எ 1� =றினா . (இய�க7 பயி�சி�� எ 1 வ95 மன� சலி5, 

பல காரண�களா# த7பி@ ெச றாவ�க��� இ5தா  த%டைன. இ5ேவ பி� காலதி# 
மரணத%டைனயாக மா�7ப0ட5) அவ8  த%டைன �-ய� னேர அவ� கைள5 வி�95வி0டா�. ச8 
இ�வா1 த%டைன ெகா27பவ� யாெர றா# இய�கதி  த%டைன �காமி�� ெபா17பான $�தி 
(ெமா0ைட $�தி). 

  

அ7ேபா5 இய�கதி�� $ ேற $ 1 �கா�க� ம02ேம இ+9த5. அதாவ5 ேதன Cகா�, .5�ேகா0ைடகா�, 

பீகா�. நா  இ+9த5 பீகா�பி#. இ��தா  த%டைன� ைகதிக��; இ+9தன�, அ5 அ�� ேவ1 ஒ+ 
ப�தியி# இ+9ததா#, நC%ட நா0களி  பி .தா  என�� அ5 ப�றி ெத8யவ9த5. அ7ேபா5 பீகா�பி# 
பயி�சி த+பவ�க� மத , பா%- (ஊைத7பா%-), ச�க�, சாணா�கிய , இ B� ஒ+வ� ெபய� ஞாபகதி# 
இ#ைல. ம�ற5 இ9திய7 பயி�சி த+பவரான ெலனி . இவ�க�ட  த%டைன �காமி�� ெபா17பாக 
இ+9தவ� ெம0ைட $�தி. இவ+�� உதவியாளராக க%ணா-@ சீல  (இவ� பி�காலதி# அைம7பா# 
ப2ெகாைல ெச�ய7ப0டா�) அ5ட  சிதிரவைத ெச�வத�� எ 1 இ-யமீ , ச�தி,.... எ ற ேதாழ�க�� 
இ+9தன�. 

  

த%டைன �காைம எ#ேலா+� ~நாலா� மா-| எ பா�க�. இைத7ப�றி ச�1 கவனி�க ேவ%2�. காரண� 
இ��தா  பல ெகாைலக� நட9ேதறின. இய�கதி�� பயி�சி�காக வ+� ேதாழ�க� பல� ெகா 1 
�வி�க7ப0ட இட� இ5தா . கழகதி  தைலைம உ17பின�களி# ெசா9த வி+7. ெவ17பி�� 
ஏ�றா�ேபால ெகாைலக� நட9ேதறின. இைத நடதியவ�களி# � னணி வகிதவ� வாமேதவேன. இவைர 
ெபா1தவைரயி#, ஒ+ ேபாராளி எ ற ெசா#K�ேக அ1கைதய�றவ�. ஏ  சாதாரண மனித7ப%.கேள 
இ#லாத ஒ+வ�. இ��தா  சிதிரவைதக� நடத7ப2�. சிதிரவைத எ ப5 பல+� சிறில�கா 
இராGவதி  சிதிரவைதைய நிைன7பீ�க�. ஆனா# அைதவிட பலமட�� வ�கிரமான5. அவ�றி  விபர� 

 

1. தா� கைள���வைர அ-7ப5 �றி7பாக �தி�கா# �5ெகாK�. 

 

2. க%G��� மிளகா� D� ேபா2வ5 

 

3. ப@ைச �ளகா� ஒ+ ேகா7ைப சா7பிட@ ெச#ல5 இ#ைலேய றா# மய��� வைர அ- பி ன+� 
சா7பிடேவ ேவ%2�. 

 

4. நி�வாணமா�கி தைலகீழாக ெதா�கவி02 தைலயி# தம5 காலா# உைதவ5 

 

5. ைகக� கா#க� பி .றமாக க0ட7ப0ட நிைலயி# உள%றியி# (க7பியி#) ெதா�கவி2வ5 

 

6. விர# நிக�கைள7 பி2��வ5 

 

7. ைகயிேலா ெதாைடயிேலா பிேள0டா# ெவ0-, அ9த� காயதி  உ� மிளகா� 5� ேபா2வ5. 

 

8. அேத காயதி# பி ன� ெவ-ம+95 அைட95, அைத� ெகா�தி வி2வ5 

 

இைவ என5 ஞாபகதி# உ�ளைவ. இ B� பல. இ�வா1 நட7பத��� பல� இற95 வி2வா�க�. 

 

ேபாலியாக மா�சியைத:� பா0டாளி வ��க நலைன:� ப�றி ம�க� மதியி# கைததப- உலாவிய 
இவ�களி  �க� இ5தா . தளதி# இ+95 எைத:ேம சி9தி�கா5, பலி�கடா�களாக இைளஞ�கைள ேச�5 
அB7.� ஒ+=0ட� இய�கிய5. இவ�க��� தா� யாைரயாவ5 பி-5 அB7பிவி0டா# ேபா5� எ ற 
எ%ணதி# அB7பிய5. ஆனா# அவ�க��� நட��� கதி இ5வாகதா  இ+9த5. பல 
P�1�கண�காேனாைர அB7பிேளா�. எ#ேலா+��மா இ7ப- நட9த5 எ 1 ேகா0கலா�. எறதாள 
அேனகமாேனா+�� எெதா+ விததி# பாதி�க7ப0டவ�கேள. என5 ெதாட8# ெதாட�95 ஒ�ெவா றாக 
ஆரா�ேவா�. 

  

ெதாட+� 
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3.$ ேற மாததி# பயி�சிைய �-5�ெகா��� கன�ட … (.ளா0-# நா  ப�தி - 03) 

  

2.1983 இ# இய�கதி# இ+7பெத ப5 கீேராதனமா�� - (.ளா0-# நா  ப�தி 2) 

  

 1.தா� ம02� த7பிதா# ேபா5� என நிைனத தC7ெபாறியின� - (.ளா0-# நா  ப�தி - 01)  
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மி னQச# அB7.க உலாவிேயா�: 978

plot in ajaragam 

பதி9தவ� ashok , April 14, 2010  

1984 when i was with plot B camp with mokku moorthi,ediamen.kolliguhan.selvam,theleepan,dirty ravi.these people 

always beating the people,some times they die.1984 around middle of october 5 plot member escape from 

plotcamp,that time all 5 people arrested by kandasamy then all 5 member took to B camp and torching,one person die after 6 hour

(next day morning they found)name is ravi,other names are edward ,canada,robert,some delhi trained member.i know lot of 

information about (B) Camb.  

ெபய� 

மி�ன%ச� 

இைணய �கவ9 
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 English  பாமினி  உ@ச87.  
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