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தமிழ்

ததசியக்
கூட்டூட்டமகூட்டமைப்பின்
ப்பின் பைப்பின் பாபின் பாரைப்பின் பாளுகூட்டமைன்ற
உறுப்பினபின் பாரைப்பின் பான
எம.சுகூட்டமைந்திபின் பாரனுக்கு எதிபின் பாரைப்பின் பாக ப்பின் படுராக படுககைப்பின் பாூட்டமக படுகொலை முயற்சி நடந்ததைப்பின் பாகக் கூறப்ப்பின் படும
விடயத்தில்
இக படுகொலைங்ூட்டமகயின்
ஆளும
உயபின் பாரடுக்கைப்பின் பால்
கட்டவிழ்த்த
விடப்ப்பின் படுகின்ற சட்டம-ஒழுங்கு, தமிழர-விதபின் பாரைப்பின் பாத ராக படுக வெறிக்கூச்சல் ஒர
அபின் பாரசைப்பின் பாங்க
ஆத்திபின் பாரமூட்டலின்
அத்தூட்டமன
முத்திூட்டமபின் பாரகூட்டமனை முத்திரைகளையும
ராக படுககைப்பின் பாண்டிரக்கிறத.

யைப்பின் பாழ்ப்ப்பின் பைப்பின் பாணம ராக படுகசல்கின்ற  வெழியில் இந்த சதித்திட்டம குறித்த பிபின் பாரதகூட்டமைர
பின் பாரணில் விக்கிபின் பாரகூட்டமைசிங்கவின் அலு வெக படுகொலைகத்தில் இரந்த தக வெல் கிட்டியதைப்பின் பாகவம
ராக படுககைப்பின் பாழுமபு
திரமபு வெதற்கு
அ வெரக்கு
அறிவறுத்தப்ப்பின் பட்டதைப்பின் பாகவம
ராக படுகதரிவித்தைப்பின் பார.
ஆயினும,
சுகூட்டமைந்திபின் பாரன்
யைப்பின் பாழ்ப்ப்பின் பைப்பின் பாண
ப்பின் பயணத்ூட்டமத
ராக படுகதைப்பின் பாடரந்தததைப்பின் பாடு அங்தக அ வெரக்கு ராக படுககைப்பின் பாூட்டமக படுகொலை அச்சுறுத்தல் இரந்ததைப்பின் பாகக்
கூறப்ப்பின் பட்ட ராக படுகப்பின் பைப்பின் பாத நிகழ்விலும கக படுகொலைந்தராக படுககைப்பின் பாண்டைப்பின் பார.

ஜனைப்பின் பாதிப்பின் பதி ூட்டமகூட்டமைத்ரிப்பின் பைப்பின் பாக படுகொலை சிறிதசனைப்பின் பாவின் அபின் பாரசைப்பின் பாங்கம நைப்பின் பாளுக்குநைப்பின் பாள
அதிககூட்டமைைப்பின் பாய்
கூட்டமைதிப்பிழந்த
ராக படுகசல்கின்ற
நிூட்டமக படுகொலையிலும,
அதன்
பிற்தப்பின் பைப்பின் பாக்குத்தனகூட்டமைைப்பின் பான ராக படுககைப்பின் பாளூட்டமககளுக்கு எதிபின் பாரைப்பின் பாக ஆரப்ப்பின் பைப்பின் பாட்டங்கள
ராக படுகப்பின் பரகிச் ராக படுகசல்கின்ற நிூட்டமக படுகொலையிலும, அபின் பாரசியல் ஸ்தைப்பின் பாப்பின் பகத்தில் இரக்கும
ப்பின் பல்த வெறு பிபின் பாரமுகரகளும 1983-2009 இக படுகொலைங்ூட்டமகயின் உளநைப்பின் பாட்டுப் தப்பின் பைப்பின் பார
கைப்பின் பாக படுகொலைத்தில் இரந்த தமிழீழ விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகள அூட்டமகூட்டமைப்பினர மீண்டும
உயிர ராக படுகப்பின் பறு வெத குறித்த எச்சரித்தக் ராக படுககைப்பின் பாண்டிரக்கின்றனர அல்க படுகொலைத ப்பின் பைப்பின் பாரிய
ூட்டமகத நட வெடிக்ூட்டமககளுக்கு தகைப்பின் பாரிக்ூட்டமக விடுத்த  வெரகின்றனர. சுகூட்டமைந்திபின் பாரூட்டமன
ராக படுககைப்பின் பால் வெதற்கு சதித்திட்டம தீட்டப்ப்பின் பட்டிரந்ததைப்பின் பாக கூறப்ப்பின் படு வெத இந்த
ராக படுக வெறிக்கூச்சலுக்கைப்பின் பான அடிப்ப்பின் பூட்டமடயைப்பின் பாக எடுத்தக்ராக படுககைப்பின் பாளனை முத்திரைகளைப்ப்பின் பட்டிரக்கிறத.
ஆயினும, இந்த சதித்திட்டம குறித்த ராக படுகசய்திகள அூட்டமனத்தம ராக படுகப்பின் பயரகூறைப்பின் பாத
இக படுகொலைங்ூட்டமக ப்பின் பைப்பின் பாதகைப்பின் பாப்பு அதிகைப்பின் பாரிகளிடம இரந்த  வெர வெதைப்பின் பாய் இரக்கின்றன
என்ப்பின் பதடன்
ஊரஜிதப்ப்பின் படுத்தக்கூடிய
 வெூட்டமகயிக படுகொலைைப்பின் பான
எந்தவிதகூட்டமைைப்பின் பான
உண்ூட்டமகூட்டமைவிப்பின் பபின் பாரங்களும இல்க படுகொலைைப்பின் பாதிரக்கின்றன.

விக்கிபின் பாரகூட்டமைசிங்கவம
சிறிதசனவம
தனிப்ப்பின் பட்ட
முூட்டமறயில்
தனக்கு
ராக படுகதைப்பின் பாூட்டமக படுகொலைதப்பின் பசியில் அூட்டமழத்த தகூட்டமைத க வெூட்டமக படுகொலைகூட்டமனை முத்திரைகளை ராக படுக வெளிப்ப்பின் படுத்தியதைப்பின் பாக
சுகூட்டமைந்திபின் பாரன் தகூட்டமைலும தசரத்தக் ராக படுககைப்பின் பாண்டைப்பின் பார.

ஒர ராக படுக வெற்றிராக படுகப்பின் பறைப்பின் பாத ப்பின் படுராக படுககைப்பின் பாூட்டமக படுகொலை முயற்சி குறித்த தக வெல், இக படுகொலைங்ூட்டமக
அபின் பாரசைப்பின் பாங்கத்தின் ஒர “முக்கிய-இடத்தில்” இரக்கும ஆதைப்பின் பாபின் பாரத்திடம இரந்த
“ராக படுகப்பின் பயரகூற விரமப்பின் பைப்பின் பாத நிப்பின் பந்தூட்டமனயின்” கீழ் தகூட்டமைக்கு கிட்டியிரந்ததைப்பின் பாக
ஜன வெரி 28 அன்று, இந்திய நைப்பின் பாளிதழைப்பின் பான ஹிந்த ப்பின் பத்திரிூட்டமக ராக படுகசய்தி
ராக படுக வெளியிட்டிரந்தத. அதத நைப்பின் பாளில், ராக படுகடய்லி மிபின் பாரர ப்பின் பத்திரிூட்டமகயில்
ராக படுக வெளியைப்பின் பாகியிரந்த ஒர கரத்தூட்டமபின் பாரயில், கனடைப்பின் பாூட்டம வெ தனை முத்திரைகளைகூட்டமைைப்பின் பாக ராக படுககைப்பின் பாண்ட
ப்பின் பத்திரிூட்டமகயைப்பின் பானை முத்திரைகளைபின் பாரைப்பின் பான டி.பி.எஸ்.ராக படுகஜயபின் பாரைப்பின் பாஜ, இந்த சதித்திட்டம புக படுகொலைமராக படுகப்பின் பயரந்த
தமிழரகளிூட்டமடதய இரக்கின்ற தமிழீழ விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகளின் ஆதபின் பாரவ
சக்திகனை முத்திரைகளைைப்பின் பால் தைப்பின் பான் தீட்டப்ப்பின் பட்டிரந்ததைப்பின் பாக ப்பின் பயங்கபின் பார வெைப்பின் பாத புக படுகொலைனைப்பின் பாய்வத் தூட்டமற
(TID) உறுதி ராக படுகசய்திரந்தூட்டமத தகூட்டமைற்தகைப்பின் பாளிட்டிரந்தைப்பின் பார .
அதற்கு 12 நைப்பின் பாட்களுக்கு முன்ப்பின் பைப்பின் பாக “கூட்டமைறு வெைப்பின் பாழ்வ” ராக படுகப்பின் பற்று வெந்த ஐந்த
முன்னைப்பின் பாள விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகள உறுப்பினரகூட்டமனை முத்திரைகளை TID ூட்டமகதராக படுகசய்திரந்தத
என்ப்பின் பத பின்னர ராக படுகதரிய வெந்தத; யைப்பின் பாழ்ப்ப்பின் பைப்பின் பாணத்தில் டிசமப்பின் பர 12 கூட்டமைற்றும
ஜன வெரி 13 அன்று நடந்த ராக படுகப்பின் பைப்பின் பாத நிகழ்வகளின் தப்பின் பைப்பின் பாத சுகூட்டமைந்திபின் பாரூட்டமன
ப்பின் படுராக படுககைப்பின் பாூட்டமக படுகொலை ராக படுகசய் வெதற்கு
திட்டமிட்டதைப்பின் பாக
அ வெரகள மீத
TID
குற்றமசைப்பின் பாட்டியிரந்தத.
அ வெரகள
ூட்டமகதராக படுகசய்யப்ப்பின் பட்ட
சகூட்டமையத்தில்
அ வெரகளிடம தப்பின் பைப்பின் பாூட்டமதப் ராக படுகப்பின் பைப்பின் பாரட்கள இரந்ததைப்பின் பாகக் கூறப்ப்பின் பட்டூட்டமதத் தவிரத்த
த வெராக படுகறந்த வி வெபின் பாரங்கூட்டமனை முத்திரைகளையும TID ஆல்  வெழங்க முடியவில்ூட்டமக படுகொலை.
குறிப்பிடத்தக்கத என்னராக படுக வென்றைப்பின் பால் , ஜனைப்பின் பாதிப்பின் பதி ூட்டமகூட்டமைத்திரிப்பின் பைப்பின் பாக படுகொலை சிறிதசனவின்
அராக படுககூட்டமைரிக்க-ஆதபின் பாரவ ஆட்சிக்கு தமிழ் ததசியக் கூட்டூட்டமகூட்டமைப்பு ஆதபின் பாரவ  வெழங்கி
 வெரம நிூட்டமக படுகொலையில், அத இந்த சதித்திட்டம குறித்த எச்சரிக்ூட்டமககூட்டமனை முத்திரைகளை
உதைப்பின் பாசீனம ராக படுகசய்திரந்தத என்ப்பின் பததைப்பின் பான். சுகூட்டமைந்திபின் பாரன் கூறுமதப்பின் பைப்பின் பாத, அ வெர

கூறப்ப்பின் படும இந்த சதித்திட்டம குறித்த பிப்பின் பார வெரி 1 அன்று சுகூட்டமைந்திபின் பாரன்
தப்பின் பசுமதப்பின் பைப்பின் பாத,
அத
முன்னைப்பின் பாள
விடுதூட்டமக படுகொலைப்
புலிகனை முத்திரைகளைைப்பின் பால்
ஒழுங்கூட்டமகூட்டமைக்கப்ப்பின் படு வெதைப்பின் பாக
கூறப்ப்பின் படு வெூட்டமத
அ வெர
கூட்டமைூட்டமறமுககூட்டமைைப்பின் பாக
நிபின் பாரைப்பின் பாகரித்தததைப்பின் பாடு,
இக படுகொலைங்ூட்டமக
அபின் பாரசு
சமப்பின் பந்தப்ப்பின் பட்டிரக்கக்
கூடிய
சைப்பின் பாத்தியத்ூட்டமதக் குறித்தம தப்பின் பசினைப்பின் பார. க படுகொலைண்டூட்டமன ூட்டமகூட்டமையகூட்டமைைப்பின் பாகக் ராக படுககைப்பின் பாண்டு
ராக படுகசயல்ப்பின் படும IBC ராக படுகதைப்பின் பாூட்டமக படுகொலைக்கைப்பின் பாட்சியிடம தப்பின் பசிய அ வெர கூறினைப்பின் பார: “இந்த
சதித்திட்டத்தின் பின்னைப்பின் பால் யைப்பின் பார இரக்கிறைப்பின் பாரகள என்ப்பின் பத எனக்குத்
ராக படுகதளி வெைப்பின் பாக ராக படுகதரியவில்ூட்டமக படுகொலை. யைப்பின் பார இ வெரகூட்டமனை முத்திரைகளை இயக்குகிறைப்பின் பாரகள என்ப்பின் பத
ப்பின் பற்றியும
எனக்கு
சரியைப்பின் பாக
ராக படுகதளிவில்ூட்டமக படுகொலை.
ராக படுக வெளிநைப்பின் பாட்டில்
திட்டமிடப்ப்பின் படு வெதைப்பின் பாகச்
ராக படுகசைப்பின் பால்க படுகொலைப்ப்பின் படுகிறத,
ஆனைப்பின் பால்
ராக படுக வெளிநைப்பின் பாட்டில்
இரப்ப்பின் ப வெரகளும யைப்பின் பாபின் பாரைப்பின் பால் இயக்கப்ப்பின் படுகிறைப்பின் பாரகள என்ப்பின் பதம ராக படுகதளிவில்ூட்டமக படுகொலை.
இதற்கு முன்னர இப்ப்பின் படி நடந்த இபின் பாரண்டு மூன்று விடயங்களில் அபின் பாரச
புக படுகொலைனைப்பின் பாய்வக்கு சமப்பின் பந்தம இரந்ததைப்பின் பான  வெலு வெைப்பின் பான சந்ததகங்கள இரந்தத.”
இக படுகொலைங்ூட்டமகயில் ஒர புதிய, அராக படுககூட்டமைரிக்க-ஆதபின் பாரவ அபின் பாரசியல் அூட்டமகூட்டமைப்பு சட்ட
 வெூட்டமபின் பாரூட்டம வெ தயைப்பின் பாரிப்ப்பின் பதிக படுகொலைைப்பின் பான தனத ப்பின் பைப்பின் பாத்திபின் பாரம, தனக்கு எதிபின் பாரைப்பின் பான ப்பின் படுராக படுககைப்பின் பாூட்டமக படுகொலை
முயற்சிகளுக்கு இட்டுச் ராக படுகசன்றிரக்கக படுகொலைைப்பின் பாம என்ப்பின் பதைப்பின் பான ஊகத்ூட்டமதயும
சுகூட்டமைந்திபின் பாரன் ராக படுக வெளிப்ப்பின் படுத்தினைப்பின் பார. எவ் வெைப்பின் பாறைப்பின் பாயினும, புதிய அபின் பாரசியல் அூட்டமகூட்டமைப்பு
சட்டகூட்டமைைப்பின் பானத, தமிழ் சிறுப்பின் பைப்பின் பான்ூட்டமகூட்டமையினரக்கு ஜனநைப்பின் பாயக உரிூட்டமகூட்டமைகூட்டமனை முத்திரைகளை
 வெழங்குமவிதகூட்டமைைப்பின் பாகவம சிங்கனை முத்திரைகளை, தமிழ் கூட்டமைற்றும முஸ்லீம கூட்டமைக்கூட்டமனை முத்திரைகளை
ஐக்கியப்ப்பின் படுத்தம
விதகூட்டமைைப்பின் பாகவம
 வெடி வெூட்டமகூட்டமைக்கப்ப்பின் படவில்ூட்டமக படுகொலை,
கூட்டமைைப்பின் பாறைப்பின் பாக
அராக படுககூட்டமைரிக்க ஏகைப்பின் பாதிப்பின் பத்தியத்தின் ராக படுக வெளியுறவக் ராக படுககைப்பின் பாளூட்டமக நக படுகொலைன்களுக்கு
ராக படுகப்பின் பைப்பின் பாரந்திப் தப்பின் பைப்பின் பா வெதற்கும, ராக படுககைப்பின் பாழுமபு ஆட்சிக்கு கூடுதக படுகொலைைப்பின் பான தப்பின் பைப்பின் பாலிஸ்
கூட்டமைற்றும இபின் பாரைப்பின் பாணு வெ அதிகைப்பின் பாபின் பாரங்கூட்டமனை முத்திரைகளை  வெழங்கு வெதற்கும தக்கவிதகூட்டமைைப்பின் பாகத வெ
 வெடி வெூட்டமகூட்டமைக்கப்ப்பின் பட்டுக் ராக படுககைப்பின் பாண்டிரக்கிறத என்ற  வெூட்டமபின் பாரயில், இ வெர கூறு வெத
ஒர அபின் பாரசியல் தகூட்டமைைப்பின் பாசடியைப்பின் பாகும.
இக படுகொலைங்ூட்டமக இபின் பாரைப்பின் பாணு வெத்தடன் ஒர கூட்டைப்பின் பாளியைப்பின் பாக இரக்கவம, புதிய
அபின் பாரசியல் அூட்டமகூட்டமைப்பு சட்டத்ூட்டமத  வெூட்டமபின் பாரவ ராக படுகசய் வெதில் அபின் பாரசைப்பின் பாங்கத்திற்கு
“உத வெவம” அராக படுககூட்டமைரிக்கைப்பின் பா தநைப்பின் பாக்கம ராக படுககைப்பின் பாண்டிரப்ப்பின் பதைப்பின் பாக அராக படுககூட்டமைரிக்க தூதர
அதல் ராக படுகககெஷைப்பின் பாப் கூறியிரந்தைப்பின் பார. சிஐஏ இன் முன்னணி அூட்டமகூட்டமைப்ப்பின் பைப்பின் பாக
நமப்பின் பப்ப்பின் படும அபிவிரத்தி கூட்டமைைப்பின் பாற்றுகள நிறு வெனம (Development Alternatives
Incorporated), 2015 முதக படுகொலைைப்பின் பாக
ப்பின் பைப்பின் பாபின் பாரைப்பின் பாளுகூட்டமைன்றத்திற்கு “உதவ வெூட்டமத”
ராக படுகதைப்பின் பாடங்கியிரக்கிறத, அபின் பாரசியல் அூட்டமகூட்டமைப்பு சட்டம ராக படுகதைப்பின் பாடரப்பின் பைப்பின் பாக ப்பின் பைப்பின் பாபின் பாரைப்பின் பாளுகூட்டமைன்ற
அலு வெக படுகொலைரகளுக்கு ப்பின் பயிக படுகொலைபின் பாரங்குகூட்டமனை முத்திரைகளை நடத்தியிரக்கிறத.

சுகூட்டமைந்திபின் பாரனுக்கு எதிபின் பாரைப்பின் பாக சதித்திட்டம தீட்டப்ப்பின் பட்டிரப்ப்பின் பதைப்பின் பாக கூறப்ப்பின் பட்டு
உர வெைப்பின் பாக்கப்ப்பின் பட்டிரக்கும உத்திதயைப்பின் பாகபூர வெ ராக படுக வெறிக்கூச்சக படுகொலைைப்பின் பானத, 2015 இல்
அராக படுககூட்டமைரிக்க ஆதபின் பாரவடனைப்பின் பான ஆட்சிகூட்டமைைப்பின் பாற்ற நட வெடிக்ூட்டமகயில் சிறிதசன
அகூட்டமைரத்தப்ப்பின் பட்டதற்குப் பின்னர, இன்னும குறிப்ப்பின் பைப்பின் பாக அராக படுககூட்டமைரிக்கைப்பின் பாவில் ட்பின் பாரமப்
ததரவ ராக படுகசய்யப்ப்பின் பட்டதன் பின்னர, அபிவிரத்தி கண்டிரக்கும அபின் பாரசியல்
ராக படுகநரக்கடியின் உளனை முத்திரைகளைடக்கத்திற்குளதனை முத்திரைகளைதய ராக படுகப்பின் பைப்பின் பாரத்திப் ப்பின் பைப்பின் பாரக்கப்ப்பின் பட
த வெண்டும.
சிறிதசனவின் அபின் பாரசைப்பின் பாங்கம அதிகைப்பின் பாபின் பாரத்தில் அகூட்டமைரத்தப்ப்பின் பட்டு இபின் பாரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு பின்னர, அத அளித்த ததரதல்  வெைப்பின் பாக்குறுதிகளில்
எதூட்டமனயும அத பூரத்தி ராக படுகசய்திரக்கவில்ூட்டமக படுகொலை. அதற்கு கூட்டமைைப்பின் பாறைப்பின் பாய், சர வெததச
நைப்பின் பாணய நிதியத்தைப்பின் பால் உத்தபின் பாரவிடப்ப்பின் பட்ட சீரதிரத்தங்கள கூட்டமைக்கூட்டமனை முத்திரைகளை
நைப்பின் பாசமராக படுகசய்த ராக படுகதைப்பின் பாழிக படுகொலைைப்பின் பானை முத்திரைகளைரகள கூட்டமைற்றும ஏூட்டமழகளிூட்டமடதய ஆழகூட்டமைைப்பின் பான
தகைப்பின் பாப்பின் பத்ூட்டமதத் தூண்டியிரக்கிறத. அததசகூட்டமையத்தில், அராக படுககூட்டமைரிக்கைப்பின் பா, சீனைப்பின் பா,
இந்தியைப்பின் பாவக்கு இூட்டமடயிக படுகொலைைப்பின் பான ப்பின் பதட்டங்களும அதிகரித்தச் ராக படுகசல்கின்றன.
இத இக படுகொலைங்ூட்டமகயின் ஆளும  வெரக்கத்திற்குளனை முத்திரைகளைைப்பின் பாக அபின் பாரசியல் தகூட்டமைைப்பின் பாதல்கூட்டமனை முத்திரைகளை
தீவிபின் பாரப்ப்பின் படுத்தியிரக்கிறத, ஏராக படுகனன்றைப்பின் பால் அராக படுககூட்டமைரிக்கைப்பின் பா, சீனைப்பின் பாவக்கு எதிபின் பாரைப்பின் பான
தனத “ஆசியைப்பின் பாூட்டம வெ தநைப்பின் பாக்கிய முன்ராக படுகனடுப்” பில் இந்திய ராக படுகப்பின் பரங்கடலில்
ஒர புறக்கைப்பின் பா வெல் இபின் பாரைப்பின் பாணு வெச் சைப்பின் பா வெடியைப்பின் பாக இக படுகொலைங்ூட்டமகூட்டமய ப்பின் பயன்ப்பின் படுத்திக்
ராக படுககைப்பின் பாள வெதற்கு முூட்டமனந்த  வெரகிறத.
சிறிதசனவின் அபின் பாரசைப்பின் பாங்கமும சிங்கனை முத்திரைகளை-தப்பின் பரின வெைப்பின் பாத எதிரக் கட்சிகளும ”தமிழீழ
விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகள மீண்டும உயிரராக படுகப்பின் பறு வெூட்டமத” குறித்த எச்சரிப்ப்பின் பதற்கைப்பின் பாய்
இந்த
சதித்திட்டகூட்டமைைப்பின் பாக
கூறப்ப்பின் படும
ஒன்ூட்டமற
ப்பின் பயன்ப்பின் படுத்திக்
ராக படுககைப்பின் பாண்டிரக்கின்றன. சிங்கனை முத்திரைகளை, தமிழ், முஸ்லீம ராக படுகதைப்பின் பாழிக படுகொலைைப்பின் பானை முத்திரைகளைரகள கூட்டமைற்றும
ஏூட்டமழகளின் எதிரப்புக்கு எதிபின் பாரைப்பின் பான தப்பின் பைப்பின் பாலிஸ்-அபின் பாரசு நட வெடிக்ூட்டமககூட்டமனை முத்திரைகளை
நியைப்பின் பாயப்ப்பின் படுத்த வெூட்டமததய இத தநைப்பின் பாக்ககூட்டமைைப்பின் பாய் ராக படுககைப்பின் பாண்டிரக்கிறத.
நிூட்டமறத வெற்று அதிகைப்பின் பாபின் பார ஜனைப்பின் பாதிப்பின் பதி ஆட்சி முூட்டமறூட்டமய ஒழிப்ப்பின் பத , ஊதிய
அதிகரிப்புகள, ஓய்வூதியத் திட்டங்கள கூட்டமைற்றும பிற சமூக நக படுகொலை உதவிகள
மூக படுகொலைகூட்டமைைப்பின் பாக  வெைப்பின் பாழ்க்ூட்டமகத் தபின் பாரங்கூட்டமனை முத்திரைகளை தகூட்டமைமப்பின் படுத்த வெத ஆகிய வெற்ூட்டமற
உறுதியளிக்கும ஒர “100 நைப்பின் பாள த வெூட்டமக படுகொலைத்திட்டத்ூட்டமத” முன்ூட்டம வெத்த சிறிதசன
அதிகைப்பின் பாபின் பாரத்திற்கு  வெந்தைப்பின் பார. ஆயினும, இக படுகொலைங்ூட்டமகயின் உளநைப்பின் பாட்டுப் தப்பின் பைப்பின் பாரில்
இரந்த எழுந்திரந்த பிபின் பாரச்சிூட்டமனகளில் எதராக படுக வெைப்பின் பான்றுதகூட்டமை, 2009 க்குப்
பிந்ூட்டமதய கைப்பின் பாக படுகொலைத்தில், தீரக்கப்ப்பின் பட்டிரக்கவில்ூட்டமக படுகொலை.
கைப்பின் பாணைப்பின் பாகூட்டமைல்
தப்பின் பைப்பின் பான வெரகளின்
உறவினரகளும,
இபின் பாரைப்பின் பாணு வெத்தினைப்பின் பால்
ஆக்கிபின் பாரமிக்கப்ப்பின் பட்ட நிக படுகொலைங்களின் ராக படுகசைப்பின் பாந்தக்கைப்பின் பாபின் பாரரகளும, அபின் பாரசைப்பின் பாங்கத்திற்கும,
சிறிதசனவக்கு  வெைப்பின் பாக்களிக்குகூட்டமைைப்பின் பாறு பிபின் பாரச்சைப்பின் பாபின் பாரம ராக படுகசய்த தமிழ் ததசியக்
கூட்டூட்டமகூட்டமைப்புக்கும
எதிபின் பாரைப்பின் பாக
உண்ணைப்பின் பாவிபின் பாரத
தப்பின் பைப்பின் பாபின் பாரைப்பின் பாட்டங்கூட்டமனை முத்திரைகளையும
ஆரப்ப்பின் பைப்பின் பாட்டங்கூட்டமனை முத்திரைகளையும ராக படுகதைப்பின் பாடரச்சியைப்பின் பாக தகூட்டமைற்ராக படுககைப்பின் பாண்டு  வெரகின்றனர. 2016
முடி வெதற்குளனை முத்திரைகளைைப்பின் பாக
ஒர
புதிய
அபின் பாரசியல்
அூட்டமகூட்டமைப்பு
சட்ட
கட்டூட்டமகூட்டமைப்பிற்குளனை முத்திரைகளைைப்பின் பாக தமிழ் கூட்டமைக்களுக்கு ஒர அபின் பாரசியல் தீரவ கிட்டிவிடும
என தமிழ் ததசியக் கூட்டூட்டமகூட்டமைப்பின் தூட்டமக படுகொலை வெபின் பாரைப்பின் பான ஆர.சமப்பின் பந்தன்
 வெைப்பின் பாக்குறுதியளித்திரந்தைப்பின் பார.
இததவிபின் பார, இக படுகொலைங்ூட்டமகயின் தப்பின் பைப்பின் பாரக் குற்றங்கள குறித்த ஒர சர வெததச
விசைப்பின் பாபின் பாரூட்டமண, அபின் பாரசியல் ூட்டமகதிகளின் விடுதூட்டமக படுகொலை, கைப்பின் பாணைப்பின் பாகூட்டமைல் தப்பின் பைப்பின் பான வெரகள
கண்டுபிடிக்கப்ப்பின் படு வெத கூட்டமைற்றும ஆக்கிபின் பாரமிக்கப்ப்பின் பட்ட தனியைப்பின் பார நிக படுகொலைங்களில்
இரந்த இபின் பாரைப்பின் பாணு வெம திரமப்பின் பப் ராக படுகப்பின் பறப்ப்பின் படு வெத ஆகிய வெற்றுக்கும சமப்பின் பந்தன்
 வெைப்பின் பாக்குறுதியளித்திரந்தைப்பின் பார.
இந்த
 வெைப்பின் பாக்குறுதிகளில்
எதூட்டமனயும
நிூட்டமறத வெற்று வெதற்ராக படுககல்க படுகொலைைப்பின் பாம ராக படுக வெகுதூபின் பாரத்தில், தமிழ் ததசியக் கூட்டூட்டமகூட்டமைப்பு
சிறிதசன கூட்டமைற்றும  வெைப்பின் பாஷிங்டனின் ராக படுககைப்பின் பாளூட்டமககளின் உடந்ூட்டமதயைப்பின் பானை முத்திரைகளைபின் பாரைப்பின் பாக
உளனை முத்திரைகளைத. தமிழ் ததசியக் கூட்டூட்டமகூட்டமைப்பு, அபின் பாரசைப்பின் பாங்கத்தின் ஒர ப்பின் பைப்பின் பாககூட்டமைைப்பின் பாக
இரக்கிறத என்ப்பின் பதம, அதன் தூட்டமக படுகொலை வெரகள கூட்டமைக்களிடம இரந்த ப்பின் பதிக படுகொலைடிகள
கிூட்டமடக்கும என்ற அச்சத்தில் ஆரப்ப்பின் பைப்பின் பாட்டங்களில் கக படுகொலைந்த ராக படுககைப்பின் பாள வெூட்டமத
தவிரக்கிறைப்பின் பாரகள என்ப்பின் பதகூட்டமைைப்பின் பான உணரத வெ ராக படுகதைப்பின் பாழிக படுகொலைைப்பின் பானை முத்திரைகளைரகள கூட்டமைற்றும
ஏூட்டமழகளிூட்டமடதய  வெனை முத்திரைகளைரந்திரக்கிறத.
"தமிழீழ விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகள மீண்டும உயிரராக படுகப்பின் பறு வெதைப்பின் பாக” கூறப்ப்பின் படு வெத
குறித்த ராக படுக வெறிக்கூச்சல்களின் கூட்டமைத்தியில், அபின் பாரசைப்பின் பாங்கத்திற்கும, தமிழ் ததசியக்
கூட்டூட்டமகூட்டமைப்பிற்குகூட்டமைைப்பின் பான எதிரப்ூட்டமப்பின் ப  வெடக்கில் ஒடுக்கு வெதற்கு புதிய தப்பின் பைப்பின் பாலிஸ்
ப்பின் பூட்டமடகூட்டமனை முத்திரைகளை அனுப்பு வெதற்கு சிறிதசன முயற்சி ராக படுகசய்த ராக படுககைப்பின் பாண்டிரக்கிறைப்பின் பார .

ஏற்கனத வெ, அக்தடைப்பின் பாப்பின் பரில் இர ப்பின் பல்கூட்டமக படுகொலைக்கழக கூட்டமைைப்பின் பாண வெரகள தப்பின் பைப்பின் பாலிசைப்பின் பால்
ராக படுககைப்பின் பாூட்டமக படுகொலையுண்டூட்டமத கைப்பின் பாபின் பாரணமகைப்பின் பாட்டி, ஆயிபின் பாரக்கணக்கைப்பின் பான இபின் பாரைப்பின் பாணு வெ-ப்பின் பைப்பின் பாணி
விதசட
அதிபின் பாரடிப்
ப்பின் பூட்டமடயினர
(STF)
யைப்பின் பாழ்ப்ப்பின் பைப்பின் பாணத்திற்கு
அனுப்ப்பின் பப்ப்பின் பட்டுளனை முத்திரைகளைனர. இன்னும தகூட்டமைக படுகொலைதிககூட்டமைைப்பின் பாக, குற்றவியல் இூட்டமனை முத்திரைகளைஞர
கூட்டங்கூட்டமனை முத்திரைகளையும தப்பின் பைப்பின் பாூட்டமதகூட்டமைரந்த கடத்தூட்டமக படுகொலையும கட்டுப்ப்பின் படுத்த வெதற்கைப்பின் பாக
எனவம STF ப்பின் பூட்டமடயினர அனுப்ப்பின் பப்ப்பின் பட்டுளனை முத்திரைகளைனர.
இபின் பாரைப்பின் பாஜைப்பின் பாங்க அூட்டமகூட்டமைச்சரம இன வெைப்பின் பாத ஜைப்பின் பாதிக ராக படுகதிக ஹெக படுகொலை உறுகூட்டமையவின்
தூட்டமக படுகொலை வெரகூட்டமைைப்பின் பான ப்பின் பைப்பின் பாட்டலி சமபிக்க பின் பாரண வெக்க, “தீவின் ப்பின் பைப்பின் பாதகைப்பின் பாப்ூட்டமப்பின் ப”
உறுதிராக படுகசய்யும ராக படுகப்பின் பைப்பின் பாரட்டு உடனடியைப்பின் பாக 12,000 முன்னைப்பின் பாள விடுதூட்டமக படுகொலைப்
புலிகூட்டமனை முத்திரைகளையும ூட்டமகதராக படுகசய்ய த வெண்டும என தகைப்பின் பாரினைப்பின் பார.
முன்னைப்பின் பாள ஜனைப்பின் பாதிப்பின் பதி கூட்டமைஹிந்த இபின் பாரைப்பின் பாஜப்பின் பக, ”விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகள மீண்டும
உயிரராக படுகப்பின் பறக்கூடும”
என்ப்பின் பூட்டமத
தனத
அபின் பாரசைப்பின் பாங்கம
முன்தப்பின் ப
எதிரப்பின் பைப்பின் பாரத்திரந்ததைப்பின் பாகக் கூறினைப்பின் பார; இபின் பாரைப்பின் பாணு வெ முகைப்பின் பாமகூட்டமனை முத்திரைகளை அகற்றியும
இபின் பாரைப்பின் பாணு வெ உனை முத்திரைகளைவப்பிரிவக்கு உதவிகூட்டமனை முத்திரைகளை ராக படுக வெட்டியும ததசிய ப்பின் பைப்பின் பாதகைப்பின் பாப்ூட்டமப்பின் ப
ப்பின் பக படுகொலைவீனப்ப்பின் படுத்தியிரந்ததைப்பின் பாக சிறிதசன மீத அ வெர குற்றமசைப்பின் பாட்டினைப்பின் பார .
”ராக படுகப்பின் பைப்பின் பாத எதிரக் கட்சிகள” தூட்டமக படுகொலைூட்டமகூட்டமையிக படுகொலைைப்பின் பான தமிழர-விதபின் பாரைப்பின் பாத பிபின் பாரச்சைப்பின் பாபின் பாரத்தின்
ப்பின் பகுதியைப்பின் பாக இரக்கும இத்தூட்டமகய தகைப்பின் பாரிக்ூட்டமககள, ராக படுகதைப்பின் பாழிக படுகொலைைப்பின் பானை முத்திரைகளை  வெரக்கத்ூட்டமத
இன வெைப்பின் பாத அடித்தனை முத்திரைகளைத்தில் தண்டைப்பின் பாடும தநைப்பின் பாக்கம ராக படுககைப்பின் பாண்டூட்டம வெயைப்பின் பாகும.
உண்ூட்டமகூட்டமையில், தமிழ் கூட்டமைக்கள ராக படுகப்பின் பரமப்பின் பைப்பின் பான்ூட்டமகூட்டமையைப்பின் பாக  வெசிக்கும  வெடக்குப்
ப்பின் பகுதியில் இபின் பாரைப்பின் பாணு வெ உனை முத்திரைகளைவப்பிரிவதைப்பின் பான் குடிகூட்டமைக்கள  வெைப்பின் பாழ்வின் ஒவ்ராக படுக வெைப்பின் பார
அங்கத்ூட்டமதயும கட்டுப்ப்பின் படுத்தகிறத என்ப்பின் பததைப்பின் பாடு , குறிப்ப்பின் பைப்பின் பாக விடுதூட்டமக படுகொலைப்
புலிகள இயக்கத்தின் முன்னைப்பின் பாள கைப்பின் பாரியைப்பின் பானை முத்திரைகளைரகள ராக படுகதைப்பின் பாடரச்சியைப்பின் பான
கண்கைப்பின் பாணிப்பிதக படுகொலைதய இரந்த  வெரகின்றனர.
 வெரக்கப் ப்பின் பதட்டங்கூட்டமனை முத்திரைகளை இன வெைப்பின் பாத ப்பின் பைப்பின் பாூட்டமதகளில் திரப்பி விடு வெதற்கைப்பின் பாய்
“விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகள மீண்டும உயிரராக படுகப்பின் பறு வெத” குறித்த அச்சுறுத்தல்கள
2009 முதக படுகொலைைப்பின் பாகத வெ ராக படுகதைப்பின் பாடரச்சியைப்பின் பாக ப்பின் பயன்ப்பின் படுத்தப்ப்பின் பட்டு  வெந்திரக்கின்றன.
2014 கூட்டமைைப்பின் பாரச்சில் விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகளின் கூட்டமைறுகுழு வெைப்பின் பாக்கத்தில் ப்பின் பங்குப்பின் பற்றியதைப்பின் பாக
கூறி, இபின் பாரைப்பின் பாஜப்பின் பகவின் அபின் பாரசைப்பின் பாங்கம 60 தப்பின் பூட்டமபின் பாரக் ூட்டமகதராக படுகசய்தத. தமிழீழ
விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகளின் புக படுகொலைமராக படுகப்பின் பயரந்த சக்திகளுடன் ஒரங்கிூட்டமணந்த
“ப்பின் பயங்கபின் பார வெைப்பின் பாதத்ூட்டமத மீண்டும உயிரப்பிக்க முூட்டமனந்த” சந்ததகத்திற்குரிய
நைப்பின் பான்கு தப்பின் பர சிூட்டமறவிசைப்பின் பாபின் பாரூட்டமணக்கு உட்ப்பின் படுத்தப்ப்பின் பட்டிரந்ததைப்பின் பாக ஏப்பின் பாரல்
கூட்டமைைப்பின் பாதத்தில், தகூட்டமைஜர ராக படுகஜனபின் பாரல் உதய ராக படுகப்பின் பதபின் பாரபின் பாரைப்பின் பா உதயன் தமிழ் தினசரியிடம
ராக படுகதரிவித்தைப்பின் பார.
பின்னர,
இந்த
“விடுதூட்டமக படுகொலைப்
புலிகனை முத்திரைகளைைப்பின் பாக
சந்ததகிக்கப்ப்பின் பட்ட வெரகள”
2500
ப்பின் பூட்டமடயினரகளும
18
இபின் பாரைப்பின் பாணு வெ
 வெைப்பின் பாகனங்களும ப்பின் பங்தகற்ற ஒர சண்ூட்டமடயில் ராக படுககைப்பின் பால்க படுகொலைப்ப்பின் பட்டதைப்பின் பாய் இபின் பாரைப்பின் பாணு வெம
ராக படுகதரிவித்தத.
இக படுகொலைங்ூட்டமகக்கு ராக படுக வெளியில் இரக்கும தமிழீழ விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகளின்
அனுதைப்பின் பாபிகள சுகூட்டமைந்திபின் பாரனுக்கு எதிபின் பாரைப்பின் பாக சதித வெூட்டமக படுகொலைகளில் ஈடுப்பின் பட்டிரக்கிறைப்பின் பாரகள
என்ப்பின் பத, இக படுகொலைங்ூட்டமக அபின் பாரசு அதில் சமப்பின் பந்தப்ப்பின் படவில்ூட்டமக படுகொலை என்ப்பின் பதற்கைப்பின் பான
நிரூப்பின் பணகூட்டமைைப்பின் பாக ஆகிவிடைப்பின் பாத. 2016 கூட்டமைைப்பின் பாரச்சில், சிங்கனை முத்திரைகளை ராக படுகசய்தித்தைப்பின் பாள ஒன்றில்,
கூட்டமைூட்டமறத்த ூட்டம வெக்கப்ப்பின் பட்டிரந்த ஒர தற்ராக படுககைப்பின் பாூட்டமக படுகொலைப்ப்பின் பூட்டமட அங்கியும கூட்டமைற்றும
ராக படுக வெடி சைப்பின் பாதனங்களும சைப்பின் பா வெகச்தசரியில் ஒர வீட்டில் கண்ராக படுகடடுக்கப்ப்பின் பட்டன.
அந்த ஆயுதங்கள ஒர “ப்பின் பயங்கபின் பார வெைப்பின் பாதத் தைப்பின் பாக்குதலுக்கைப்பின் பாக” ராக படுககைப்பின் பாழுமபுக்கு
அனுப்ப்பின் பப்ப்பின் பட தயைப்பின் பாரநிூட்டமக படுகொலையில் ூட்டம வெக்கப்ப்பின் பட்டிரந்தூட்டம வெ என்று ராக படுக வெளிவி வெகைப்பின் பாபின் பார
முன்னைப்பின் பாள அூட்டமகூட்டமைச்சபின் பாரைப்பின் பான ஜி.எல்.பீரிஸ் ஊடகங்களிடம ராக படுகதரிவித்தைப்பின் பார.
தைப்பின் பாக்குதூட்டமக படுகொலை
திட்டமிட்டதைப்பின் பாக
விடுதூட்டமக படுகொலைப்
புலிகளின்
முன்னைப்பின் பாள
“தூட்டமக படுகொலை வெரகள” 11 தப்பின் பூட்டமபின் பார TID ூட்டமகதராக படுகசய்தத.
ஆயினும, அந்த சதிகைப்பின் பாபின் பாரரகளுக்கு அபின் பாரசுடன் ராக படுகநரக்ககூட்டமைைப்பின் பான ராக படுகதைப்பின் பாடரபுகள
இரந்தத பின்னர ராக படுகதரிய வெந்தத. ப்பின் பைப்பின் பாரிஸில்  வெைப்பின் பாழும இக படுகொலைங்ூட்டமக இபின் பாரைப்பின் பாணு வெ
உனை முத்திரைகளைவத்தூட்டமற அதிகைப்பின் பாரிகள, தற்தப்பின் பைப்பின் பாத ப்பின் பைப்பின் பாரிஸில்  வெைப்பின் பாழுகின்ற தமிழீழ
விடுதூட்டமக படுகொலைப் புலிகளின் முன்னைப்பின் பாள அங்கத்த வெர ஒர வெரின் உதவியுடன் இந்த
ஆயுதங்கூட்டமனை முத்திரைகளை தசமித்த ூட்டம வெத்திரந்ததைப்பின் பாக ராக படுககைப்பின் பாழுமபில் இரந்த
ராக படுக வெளியைப்பின் பாகும க படுகொலைங்கைப்பின் பாநியூஸ் ப்பின் பத்திரிூட்டமக பிப்பின் பார வெரி 12 அன்று ராக படுகசய்தி
ராக படுக வெளியிட்டிரந்தத. இதற்கைப்பின் பாக கூட்டமைைப்பின் பாதம ஒன்றுக்கு 2 இக படுகொலைட்சம இக படுகொலைங்ூட்டமக
ரூப்பின் பைப்பின் பாய்
(US$1,327)
ராக படுகதைப்பின் பாூட்டமகூட்டமய
இபின் பாரைப்பின் பாணு வெம
அந்த
வீட்டு
உரிூட்டமகூட்டமையைப்பின் பானை முத்திரைகளைரக்கு ராக படுகசலுத்தியிரந்தத என ராக படுகதரிவிக்கிறத.

