
Resolution of the SEP (US) Third National Congress, 14 August 2014 

அமெரிக்க ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சியின் மூன்றாவது தேசிசோவது
ச தேசிய கசோங்கிரஸ் ஆகஸ்ட் 6 இல் இத்தீர்ெசோனத்தை ஒரு தே
ஒருென தேசோக நிதை ஒருறாவது தேசிசவற்றியது. அக்கசோங்கிரஸ் "கசோ சோ
மீ தேசோன இஸ்சரலிய  தேசோக்கு தேதை ஒருகுதலை எதிர்ப்சதசோம  !” எனும

தீர்ெசோனத்தை ஒரு தேயும நிதை ஒருறாவது தேசிசவற்றி இருந் தேது.

* * *

1.  ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சி,  மு தேகுதலைசோளித்துவ
ம தேசோழில் வழங்குனர்களின் மதரும-சுரண்டலுக்கும,
மதசோலிஸ் ெற்றும குடியெர்வு அதிகசோரிகளின்
ஒடுக்குமுதை ஒருறாவது தேசிக்கும இரண்டுக்கும எதிரசோக
புகுதலைமமதயர்ந் தே ம தேசோழிகுதலைசோளர்களின் உரிதை ஒருெகதை ஒருள
ஐயத்திற்கிடமின்றி தசோதுகசோக்கிறாவது தேசிது.

2.  அமெரிக்கசோ ஒரு "கட்டுப்தசோட்தை ஒருட மீறிய"  எல்தை ஒருகுதலை
ெற்றும குடியெர்வு ஆவணெற்றாவது தேசி
புகுதலைமமதயர்ந் தேவர்களின் அதை ஒருகுதலைகதை ஒருள
முகங்மகசோடுக்கிறாவது தேசிது என்றாவது தேசி வசோ தேங்கசளசோடு
புகுதலைமமதயர்ந்ச தேசோருக்கு-எதிரசோன சதரினவசோ தேத்தை ஒரு தே
தூண்டிவிடும பிர தேசோன கட்சிகள் ெற்றும மதருநிறுவன
ஊடகங்களின் முயற்சிகதை ஒருள நாம் இசோம இகழ்ச்சியுடன்
புறாவது தேசிக்கணிக்கிசறாவது தேசிசோம.  ய தேசோர்த் தேம என்னமவன்றாவது தேசிசோல்
கடந் தே நாம் இசோன்கு ஆண்டுகளில் நிதை ஒருறாவது தேசிய
புகுதலைமமதயர்ந்ச தேசோர் அவர்கதை ஒருளப்சதசோன்றாவது தேசி அந்நாம் இசோட்டில்
பிறாவது தேசிந்ச தேசோதை ஒருரப்சதசோகுதலைசவ,  2008 இல் ம தேசோடங்கிய
நிதியியல் மநாம் இருக்கடியசோல் சவதை ஒருகுதலைகள்
துதை ஒருடத்ம தேறியப்தட்டு,  மெக்சிக்சகசோவிற்கும ஏதை ஒருனய
இகுதலைத்தீன் அமெரிக்க நாம் இசோடுகளுக்கும திருப்பி
அனுப்தப்தட்டிருக்கிறாவது தேசிசோர்கள். 

3.  இருந் தே சதசோதினும,  மதரு வணிக
அரசியல்வசோதிகளும ஊடகங்களும,  மு தேகுதலைசோளித்துவ
மநாம் இருக்கடியின் விதை ஒருளவசோன சவதை ஒருகுதலையின்தை ஒருெ
அதிகரிப்பு,  வசோழ்க்தை ஒருக  தேரங்களின் வீழ்ச்சி ெற்றும
 மூக நிதை ஒருகுதலைதை ஒருெகள் மீ தேசோன  தேசோக்கு தேல்களுக்கு
ம தேசோழிகுதலைசோள வர்க்கத்தின் இந் தே ஒடுக்கப்தட்ட
பிரிவிதை ஒருனக் குற்றாவது தேசிஞ் சோட்டுவதுடன்,  இரக்கமின்றி
புகுதலைமமதயர்ந் தேவர்கதை ஒருள தலிக்கடசோவசோக்கி ெற்றும
அ தேன் சுதை ஒருெதை ஒருய ஒட்டுமெசோத் தேெசோக ம தேசோழிகுதலைசோள
வர்க்கத்தின் முதுகில் சுெக்க தை ஒருவக்க
முயற்சிக்கின்றாவது தேசின.

4.  இது ெசோதிரியசோன சகசோதமூட்டல் அமெரிக்கசோவில்
ஒரு நீண்ட ெற்றும அருவருப்தசோன வரகுதலைசோதை ஒருறாவது தேசிக்
மகசோண்டிருக்கிறாவது தேசிது.  அது 19ஆம நூற்றாவது தேசிசோண்டில்
அயர்குதலைசோந்து ெற்றும சற்றும் ஜேர்ென் ம தேசோழிகுதலைசோளர்களுக்கு

எதிரசோகவும,  20ஆம நூற்றாவது தேசிசோண்டின் ம தேசோடக்கத்தில்
இத் தேசோலிய, ஐசரசோப்பிய ெற்றும சீன ம தேசோழிகுதலைசோளர்களுக்கு
எதிரசோகவும ம தேசோழிகுதலைசோள வர்க்கத்தை ஒரு தே பிளவுதடுத் தேவும
ெற்றும அ தேன் மிகவும சதசோர்குணமிக்க பிரிவினதை ஒருர
ஒடுக்கும சநாம் இசோக்கத்துடன் தயன்தடுத் தேப்தட்டது.  இச தே
 தேந்திசரசோதசோயங்கள் ஐசரசோப்தசோ முழுவதிலும,  அத்ச தேசோடு
ஆஸ்திசரலியசோ,  ம தேன்னசோபிரிக்கசோ ெற்றும ஏதை ஒருனய
இடங்களிலும தயன்தடுத் தேப்தட்டு வருகிறாவது தேசிது. 

5.  சற்றும் ஜேசோர்ஜ் டபிள்யு.  புஷ் த தேவியிலிருந் தே அவரது
ஒட்டுமெசோத் தே எட்டு ஆண்டுகளில் மவளிசயற்றாவது தேசிப்தட்ட
எண்ணிக்தை ஒருகதை ஒருய விட அதிகெசோன எண்ணிக்தை ஒருகயில்,
ஒதசோெசோ நிர்வசோகம ஏற்கனசவ இரண்டு மில்லியனுக்கும
அதிகெசோன புகுதலைமமதயர்ந் தேவர்கதை ஒருள மவளிசயற்றி,
எந் தேமவசோரு அமெரிக்க நிர்வசோகத்தினது குடிசயற்றாவது தேசி-
விசரசோ தே மகசோள்தை ஒருகதை ஒருயயும விட மிக கடுதை ஒருெயசோனதை ஒரு தே
நாம் இதை ஒருடமுதை ஒருறாவது தேசிப்தடுத்தி உள்ளது.  தரிந்துதை ஒருரக்கப்தட்ட அ தேன்
"தரந் தே குடிசயற்றாவது தேசி-சீர்திருத் தேெசோனது",  எல்தை ஒருகுதலை சரசோந்து
உளவசோளிகளின் எண்ணிக்தை ஒருகதை ஒருய இரட்டிப்தசோக்கியும,
நூறுக் கணக்கசோன தை ஒருெல்களுக்கு புதிய முள்சவலி
அதை ஒருெத்தும,  ெற்றும ச தேசிய தசோதுகசோப்பு துருப்புகள்
ெற்றும டிசரசோன்கதை ஒருள நிறுத்தியும, அமெரிக்க எல்தை ஒருகுதலைதை ஒருய
இரசோணுவெயெசோக்குவதை ஒரு தே உள்ளடக்கியிருக்கிறாவது தேசிது. எல்தை ஒருகுதலை
கடந்து வருசவசோதை ஒருர தசோதை ஒருகுதலைவனங்களுக்குள்  தேள்ளி
ஆண்டுச தேசோறும அங்சக அவர்கள் உயிரிழந்து சதசோவச தே
அ தேன் விதை ஒருளவசோகும.

6.  அமெரிக்க எல்தை ஒருகுதலைதை ஒருய  மீதத்தில் வந் தேதை ஒருடந் தே தத்து
ஆயிரக்கணக்கசோன ெத்திய அமெரிக்க குழந்தை ஒரு தேகள்,
 தே சோப் தேகசோகுதலைெசோக அமெரிக்க ஏகசோதிதத்தியத்தின்
 தேதை ஒருகுதலையீட்டசோல் அங்கு உருவசோக்கப்தட்ட மகசோடூரெசோன
நிதை ஒருகுதலைதை ஒருெகளின் விதை ஒருளமதசோருளசோகும.  வசோஷிங்டன்
இரத் தேமவறி பிடித் தே  ர்வசோதிகசோரங்கதை ஒருள ஆ தேரித் தேச தேசோடு,
200,000 க்கும செகுதலைசோன குவசோத் தேெசோகுதலைசோ வசோசிகள் ெற்றும
75,000   சோல்வசோசடசோரியர்களின் உயிதை ஒருரப் தறித் தே
இனப்தடுமகசோதை ஒருகுதலைக்கு இதை ஒருணயசோன எதிர்கிளர்ச்சி
சதசோர்கதை ஒருள ஆ தேரித் தேது.  மிகச்  மீதத்தில் ஒதசோெசோ
நிர்வசோகம,  சோசோண்டுரசோஸில்,  ச தேர்ந்ம தேடுக்கப்தட்ட
இெசோனுசவல் மற்றும் ஜேகுதலைசோயசோவின் அர சோங்கத்தை ஒரு தேத்
தூக்கிவீசிய 2009 ஆட்சி கவிழ்ப்பு  திதை ஒருய முழுவதுெசோக
ஆ தேரித் தேது. 

7. அமெரிக்க இரசோணுவ  தேதை ஒருகுதலையீடுகள் ெற்றும அமெரிக்க
ஆ தேரவிகுதலைசோன  ர்வசோதிகசோரங்கள் ெற்றும ஆட்சி கவிழ்ப்பு
 திகளசோல் இத் தேதை ஒருகய  மூகங்கள் சீரழிக்கப்தட்டதை ஒருெ,
அமெரிக்க "சதசோதை ஒரு தேப்மதசோருட்களுக்கு எதிரசோன சதசோருடன்"
ம தேசோடர்புதட்டதும ம தேசோடர்ந்து நிகழ்ந்து வருவதுெசோன
கூறாவது தேசிவியகுதலைசோ வன்முதை ஒருறாவது தேசி மவடிப்புக்கசோன நிதை ஒருகுதலைதை ஒருெகதை ஒருள
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உருவசோக்கின. அவற்றாவது தேசிசோல் தகுதலைர் வடக்தை ஒருக சநாம் இசோக்கி
மவளிசயறாவது தேசி  தேள்ளப்தட்டிருந் தேசோர்கள்.

8.   ர்வச தே   ட்டத்திற்கிணங்க இத் தேதை ஒருகய
இதை ஒருளஞர்களுக்கு அகதிகளுக்கசோன அந் தேஸ்தை ஒரு தே
வழங்குவ தேற்கு ெசோறாவது தேசிசோக,  ஒதசோெசோ நிர்வசோகம
அவர்கதை ஒருளத்  தேற்கசோலிக சிதை ஒருறாவது தேசிக்கூடங்களில்
அதை ஒருடக்கவும ெற்றும ஒழுங்கசோன வி சோரதை ஒருணயின்றி
அவர்களின் உரிதை ஒருெகதை ஒருள அவர்களிடமிருந்து தறித்து
அவர்கதை ஒருள சவகெசோக நாம் இசோட்தை ஒருடவிட்டு
மவளிசயற்றுவதிலும முதை ஒருனந்துள்ளது. 

9.  ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சி உகுதலைகின் ஒவ்மவசோரு
மூதை ஒருகுதலையிலும உள்ள ம தேசோழிகுதலைசோளர்கள் அவர்கள் எந் தே
நாம் இசோட்டில் வசிக்க விருமபுகிறாவது தேசிசோர்கசளசோ அங்சக முழு
குடியுரிதை ஒருெசயசோடு வசோழவும,  சவதை ஒருகுதலை ம யயவுெசோன
அவர்களின் உரிதை ஒருெக்கு உறுதியசோக
ஆ தேரவளிக்கின்றாவது தேசிது.  அவர்கள் அமெரிக்கசோவிற்குள்
மீண்டும திருமபுவதிலிருந்து  தேடுக்கப்தடுவசோர்கள்
என்சறாவது தேசிசோ,  அவர்களின் குடுமதங்களில் இருந்து
பிரிக்கப்தடுவசோர்கள் என்சறாவது தேசிசோ அச் த்திற்கிடமின்றி,
அவர்களின் ம சோந் தே நாம் இசோடுகளுக்கு திருமபுவ தேற்கசோன
உரிதை ஒருெயும இதில் உள்ளடக்குகிறாவது தேசிது.  SEP
குடியெர்வுக்கு-எதிரசோன அதை ஒருனத்துச்  ட்டங்கதை ஒருளயும
நீக்கவும ெற்றும,  புகுதலைமமதயர்வு ெற்றும சுங்க
இகுதலைசோகசோ அமுகுதலைசோக்கம (Immigration and Customs
Enforcement  -  ICE)  ெற்றும எல்தை ஒருகுதலை சரசோந்தை ஒரு தே
கதை ஒருகுதலைக்கவும சதசோரசோடுகிறாவது தேசிது. 

இகுதலைத்தீன் அமெரிக்கசோவில் நாம் இசோன்கசோம அகிகுதலைத்தின்
அதை ஒருனத்துகுதலைக் குழுதை ஒருவக் கட்டியதை ஒருெயுங்கள்!

10.  புகுதலைமமதயர்ந் தே ம தேசோழிகுதலைசோளர்களின் தசோதுகசோப்பு
என்தது, அமெரிக்க ஏகசோதிதத்தியம ெற்றும
மு தேகுதலைசோளித்துவ அதை ஒருெப்புமுதை ஒருறாவது தேசி என்றாவது தேசி இந் தே
மதசோதுவசோன எதிரிக்கு எதிரசோன சதசோரசோட்டத்தில்
வடக்கு,  ெத்திய ெற்றும ம தேற்கு அமெரிக்க
ம தேசோழிகுதலைசோளர்கதை ஒருள ஐக்கியப்தடுத்துவ தேற்கசோன
சதசோரசோட்டத்துடன் பிரிக்கவியகுதலைசோ தேதடி பிதை ஒருணந்துள்ளது.

11.  அமெரிக்கசோவில் உள்ள ச சோ லி   ெத்துவக்
கட்சி,  ம தேற்கில் உள்ள ரிசயசோ கிரசோண்டு
ம தேசோழிகுதலைசோளர்களின் சதசோரசோட்டங்களின் மீது மிக
மநாம் இருக்கெசோக கவனம ம லுத் தே சவண்டும.  அந் தே
 மதவங்களுக்கு ஒரு ெசோர்க்சி  தகுப்தசோயதை ஒருவ
வழங்கவும,  மெக்சிசகசோவிலும, ெத்திய ெற்றும ம தேன்
அமெரிக்கசோ ெற்றும கரிபியன் நாம் இசோடுகள் அதை ஒருனத்திலும
புதிய புரட்சிகர  தேதை ஒருகுதலைதை ஒருெகதை ஒருளக் கட்டதை ஒருெக்க
உ தேவுவ தேற்கும சதசோரசோடுகிறாவது தேசிது.

12.  அந் தே பிரசோந்தியம இந் தே பூமியிசகுதலைசய மிகவும
 மூகரீதியில் துருவமுதை ஒருனப்தட்ட ெற்றும

அரசியல்ரீதியில் மவடிப்தசோர்ந் தே பிரச தே ங்களில் ஒன்றாவது தேசிசோக
உள்ளது.  அது அமெரிக்க ஏகசோதிதத்தியத் தேசோல்
நாம் இடத் தேப்தட்ட செகுதலைசோதிக்கத்திற்கசோன  ர்வச தே   ண்தை ஒருடயில்
ஒரு களெசோக ெசோறியுள்ளது.  மு தேலீடு ெற்றும
வர்த் தேகத்தின் அடிப்ததை ஒருடயில் ஐசரசோப்பிய ஒன்றியம
ெற்றும சீனசோவினசோல் அதிகரித் தேளவில் புறாவது தேசிந் தேள்ளப்தட்டு,
வசோஷிங்டன் ஒரு கசோகுதலைத்தில் அ தேன் "ம சோந் தே
மகசோல்தை ஒருகுதலைப்புறாவது தேசிெசோக"  கருதிய ஒரு பிரசோந்தியத்தில் ஒரு
ஒப்பீட்டளவிகுதலைசோன வீழ்ச்சிதை ஒருய அனுதவித்துள்ளது.

13.  இகுதலைத்தீன் அமெரிக்கசோவில் ஒரு புதிய புரட்சிகர
 தேதை ஒருகுதலைதை ஒருெதை ஒருயக் கட்டிமயழுப்புவ தேற்கு 20ஆம
நூற்றாவது தேசிசோண்டின் க ப்தசோன தடிப்பிதை ஒருனகதை ஒருள
உள்ளீர்த்துக்மகசோள்வது அவசியெசோகும. அதில்  தேசோன்
அப்பிரசோந்தியத்தை ஒரு தே அடித்துச் ம ன்றாவது தேசி ஒரு புரட்சிகர
சதசோரசோட்டங்களின் அதை ஒருகுதலை கசோட்டிக்மகசோடுக்கப்தட்டு,  தகுதலை
 தே சோப் தேகசோகுதலை இரசோணுவ  ர்வசோதிகசோரம புகுத் தேப்தட்டது.

14.  இந் தே கசோட்டிக்மகசோடுப்பில் தப்சதசோவசோ தே
திரித் தேல்வசோ தேத் தேசோல் ஒரு முக்கிய தசோத்திரம
வகிக்கப்தட்டது,  ஆர்மற்றும் ஜேன்டினசோவில் உள்ள அ தேன்
செசோமரசனசோயட் (Morenoite)  வடிவமும அதில்
உள்ளடங்கும.  கசோஸ்ட்சரசோயி ம,  குட்டி-மு தேகுதலைசோளித்துவ
ச தேசியவசோ தேம ெற்றும மகரில்குதலைசோவசோ தேம ஆகியவற்றிற்கு
ஆ தேரவசோக தப்சகுதலைசோவசோதிகள் சதரழிவுகரெசோன
விதை ஒருளவுகசளசோடு ம தேசோழிகுதலைசோள வர்க்கத்தின் புரட்சிகர
தசோத்திரத்தை ஒரு தே நிரசோகரித் தேசோர்கள்.

15.  இன்சறாவது தேசிசோ இச தே  க்திகள்,  பிசரசிலில் உள்ள
ம தேசோழிகுதலைசோளர் கட்சி (PT)  அர சோங்கத்திற்குள் பிசரசிலிய
தப்சகுதலைசோவசோதிகளின் தங்சகற்பிலிருந்து மவனிசூகுதலைசோவில்
 சோசவஜ்-ெடூசரசோவின் மு தேகுதலைசோளித்து ச தேசியவசோ தே
ஆட்சியின்,  அத்ச தேசோடு மெக்சிசகசோவில் சகுதலைசோமதஸ்
ஓப்ரசோசடசோர் சதசோன்றாவது தேசி மு தேகுதலைசோளித்துவ ச தேசியவசோ தே
அரசியல்வசோதிகளின் நாம் இப்தசோதை ஒரு கதை ஒருள ஊக்குவிப்தது
வதை ஒருரயில்,  ம தேசோழிகுதலைசோள வர்க்கத்தை ஒரு தே ச தேசிய
மு தேகுதலைசோளித்துவத்திற்குள் அடிதணிய ம யய அவர்களின்
முயற்சிகதை ஒருள ம தேசோடர்கின்றாவது தேசின. 

16.  ம தேசோழிகுதலைசோள வர்க்கத்தின் ஒரு ச சோ லி  ெற்றும
 ர்வச தேசியவசோ தே  தேதை ஒருகுதலைதை ஒருெதை ஒருய—அ தேசோவது ச சோ லி 
ஐக்கிய அமெரிக்க அரசுகள் என்றாவது தேசி மதசோதுவசோன
முன்சனசோக்கிற்கசோன சதசோரசோட்டத்தில் ஒவ்மவசோரு நாம் இசோட்டிலும
நாம் இசோன்கசோம அகிகுதலைத்தின் அதை ஒருனத்துகுதலைகக் குழுவின்
பிரிவுகதை ஒருள—கட்டியதை ஒருெப்தச தே இகுதலைத்தீன் அமெரிக்கசோவில்
புரட்சிகர செமகுதலைழுச்சியின் புதிய அதை ஒருகுதலைகளுக்கு  தேயசோரிப்பு
ம யவதில் உள்ள தீர்க்கெசோன சகள்வியசோகும. இத் தேதை ஒருகய
புதிய புரட்சிகர கட்சிகதை ஒருளக் கட்டிமயழுப்புவ தேற்கு
அவசியெசோன அரசியல் விளக்கங்களில் அமெரிக்கசோவில்
உள்ள ச சோ லி   ெத்துவக் கட்சி  சோத்தியெசோன
அதை ஒருனத்து உ தேவிகதை ஒருளயும வழங்க சவண்டும.
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