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By Pani Wijesiriwardena--presidential candidate of the Socialist Equality Party,  4 November 2019

தமிழ் ததசிய கூட்டட்டமூட்டமைப்பு தட்டமப்பு தலைட்டமூட்டமையிப்பு தலைதலைமையிலான தமிழ் கட்சிகள,  இர

பிரததலைமையிலான முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவக் கட்சிக் கட்சிகளதலைமையிலான,  ஆளும் ஐக்கிய ததசியக்
கட்சியின் (ஐ.தத.க.)  ஜனதலைமையிலாதிபதி தவட்பதலைமையிலா் கட்சிகளர் சஜித் பிதரூட்டமைததலைமையிலாச ூட்டமைற்றும்
ஸ்ரீப்பு தலைங்கதலைமையிலா ங்கா பபதலைமையிலாதுஜன முன்னணி (ஸ்ரீ.ப்பு தலை.ங்கா பபதலைமையிலா.ஜ.மு.) தவட்பதலைமையிலா் கட்சிகளர் தகதலைமையிலாட்டபய
இரதலைமையிலாஜபக்ஷ ஆகிதயதலைமையிலாரக்கு 13 தகதலைமையிலாரிக்ட்டமககட்டம் கட்சிகள சூட்டமைர்ப்பித்துள் கட்சிகளன.

ட்டமகங்கா பயதலைமையிலாப்பமிட்ட கட்சிகளில் தமிழ் ததசியக் கூட்டட்டமூட்டமைப்பின் அங்கத்துவக்
கட்சிக் கட்சிகளதலைமையிலான இப்பு தலைங்ட்டமக தமிழ் அரசு கட்சி,  தமிழீழ ூட்டமைக்கள விடுதட்டமப்பு தலை
கழகம்,  தமிழீழ விடுதட்டமப்பு தலை இயக்கம்,  ஈழ ூட்டமைக்கள புரட்சிகர முன்னணி,
தமிழ் ூட்டமைக்கள தபரட்டமவ ஆகியட்டமவ அடங்கும்.

13 தகதலைமையிலாரிக்ட்டமககள கூட்டணியதலைமையிலானது யதலைமையிலாழ்ப்பதலைமையிலாணம் ூட்டமைற்றும் கிழக்கு
பல்கட்டமப்பு தலைக்கழகங்களில் ூட்டமைதலைமையிலாணவர் சங்கங்க் கட்சிகளதலைமையிலால் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.  இது
ஒர "சூட்டமைஷ்டி அரசியப்பு தலைட்டமூட்டமைப்புக்கும்",  புப்பு தலைம்ங்கா பபயர் ூட்டமைற்றும் சர்வததச
நிறுவனங்களின் தளின் நேரடி முதலீட்டுக்கும் ூட்டமைற்றும் வடக்கு ூட்டமைற்றும் கிழக்கில்
நிதி ூட்டமைற்றும் தூட்டமைம்பதலைமையிலாட்டு ளின் நேடவடிக்ட்டமககள "ததர்ந்ங்கா பதடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிக் கட்சிகளதலைமையிலால்" கட்டுப்படுத்தப்பட தவண்டும் என்றும் தகதலைமையிலாரகிறது. இந்த
அதிகதலைமையிலாரப் பகிர்வு ங்கா பகதலைமையிலாடுக்கல் வதலைமையிலாங்கப்பு தலைதலைமையிலானது,  ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள வர்க்கத்ட்டமத
கூட்டதலைமையிலாக சுரண்டுவதில் தமிழ் முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவ உயரடுக்கின் சலுட்டமககட்டம் கட்சிகளப்
பதலைமையிலாதுகதலைமையிலாத்துக் ங்கா பகதலைமையிலாளவதற்கதலைமையிலாக ங்கா பகதலைமையிலாழும்பு ஆளும் வர்க்கத்துக்கு விடுக்கும்
ங்கா பவளிப்பட்டமடயதலைமையிலான அட்டமழப்பதலைமையிலாகும்.

இந்த அட்டமழப்பு, பிரிவிட்டமனவதலைமையிலாத தமிழீழ விடுதட்டமப்பு தலைப் புலிகளுக்கு எதிரதலைமையிலான
கிட்டத்தட்ட 30  ஆண்டுகதலைமையிலாப்பு தலை இரத்தக்க் கட்சிகளரி இனவதலைமையிலாத யுத்தத்துடன்
ங்கா பததலைமையிலாடர்புபட்ட நியதலைமையிலாயூட்டமைதலைமையிலான தகதலைமையிலாரிக்ட்டமகக் கட்சிகளதலைமையிலாகும்.

தபதலைமையிலார்க்குற்றங்கட்டம் கட்சிகள விசதலைமையிலாரிக்க ஒர சர்வததச ங்கா பபதலைமையிலாறிமுட்டமறட்டமய நிறுவுதல்,
பயங்கரவதலைமையிலாதத் தடுப்புச் சட்டத்ட்டமத இரத்து ங்கா பசய்தல், அரசியல் ட்டமகதிகட்டம் கட்சிகள
விடுவித்தல்,  கட்டதலைமையிலாயூட்டமைதலைமையிலாக கதலைமையிலாணதலைமையிலாூட்டமைல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி,
இரதலைமையிலாணுவத்ததலைமையிலால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிப்பு தலைங்கட்டம் கட்சிகள விடுவித்தல் ூட்டமைற்றும்
வடக்கு கிழக்கின் "ங்கா பப"பௌத்த ூட்டமைற்றும் சிங்க் கட்சிகள கதலைமையிலாப்பு தலைனித்துவத்ட்டமத"
நிறுத்துதல் ஆகியட்டமவ இந்த தகதலைமையிலாரிக்ட்டமககளில் அடங்கும்.  2009 ஆம்
ஆண்டு தூட்டமை ூட்டமைதலைமையிலாதம் ளின் நேடந்த தபதலைமையிலாரின் இறுதி ூட்டமைதலைமையிலாதங்களில் குட்டமறந்தது 40,000
தமிழ் ங்கா பபதலைமையிலாதுூட்டமைக்கள ங்கா பகதலைமையிலால்ப்பு தலைப்பட்டததலைமையிலாக ஐ.ளின் நேதலைமையிலா. ூட்டமைதிப்பிட்டுள் கட்சிகள நிட்டமப்பு தலையில்,
இந்த ங்கா பகதலைமையிலாடூரூட்டமைதலைமையிலான தூட்டமைதலைமையிலாதலில் 100,000 க்கும் தூட்டமைற்பட்ட ங்கா பபதலைமையிலாதுூட்டமைக்கள
ங்கா பகதலைமையிலால்ப்பு தலைப்பட்டுள் கட்சிகளனர்.

ூட்டமைதிப்பிழந்த தமிழ் முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவ கட்சிகள இந்த இரண்டு பிரததலைமையிலான
முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவ கட்சி தவட்பதலைமையிலா் கட்சிகளர்களுக்கு இவ்வதலைமையிலாறு அவளின் நேம்பிக்ட்டமகயதலைமையிலான
தவண்டுதகதலைமையிலாளகட்டம் கட்சிகள விடுப்பது ஏன்?

அது,  தமிழ் ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்கள ூட்டமைற்றும் ஏட்டமழகளின் ஜனளின் நேதலைமையிலாயக
உரிட்டமூட்டமைகளுக்கதலைமையிலாக தபதலைமையிலாரதலைமையிலாடுவதில் அவர்கள உறுதியதலைமையிலாக இரப்பததலைமையிலால்
அல்ப்பு தலை,  ூட்டமைதலைமையிலாறதலைமையிலாக வடக்கு ூட்டமைற்றும் கிழக்கில் உள் கட்சிகள தமிழர்கள அடுத்த
ஜனதலைமையிலாதிபதிட்டமய தீர்ூட்டமைதலைமையிலானிக்க கூடிய கணிசூட்டமைதலைமையிலான வதலைமையிலாக்கு வங்கியதலைமையிலாக
இரப்பததலைமையிலாதப்பு தலைதய ஆகும்.

தமிழ் ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்களும் இட்டம் கட்சிகளஞர்களும் தங்கட்டம் கட்சிகள ததர்தல் தபரம்
தபசும் பகட்டமடக்கதலைமையிலாய்க் கட்சிகளதலைமையிலாய் பயன்படுத்தும் இந்த பிற்தபதலைமையிலாக்கு முயற்சிட்டமய

நிரதலைமையிலாகரித்து, உண்ட்டமூட்டமையதலைமையிலான தசதலைமையிலாசலிச முன்தனதலைமையிலாக்ட்டமக தளின் நேதலைமையிலாக்கித் திரம்ப
தவண்டும்.  இதுதவ அவர்களின் ஜனளின் நேதலைமையிலாயக ூட்டமைற்றும் சமூக உரிட்டமூட்டமைகட்டம் கட்சிகள
ங்கா பவல்வதற்கதலைமையிலான ஒதர வழி ஆகும்.

தமிழ் முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவ கட்சிகள, ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்கள ூட்டமைற்றும் ஏட்டமழகளின்
ூட்டமைத்தியில் வ் கட்சிகளர்ந்து வரம் முழு அரசியல் ஸ்ததலைமையிலாபகத்திற்கும் எதிரதலைமையிலான
விதரதலைமையிலாதத்ட்டமத பிற்தபதலைமையிலாக்கு ததசியவதலைமையிலாத வடிகதலைமையிலால்களுள திட்டமச திரப்பிவிட
முயல்கின்றன.  ங்கா பகதலைமையிலாழும்பில் உள் கட்சிகள அதன் சூட்டமைதரப்பினட்டமரப் தபதலைமையிலாப்பு தலைதவ,
தமிழ் உயரடுக்கும் சர்வததச ளின் நேதலைமையிலாணய நிதியம் ஆட்டமணயிட்டு அரசதலைமையிலாங்கம்
முன்ங்கா பனடுக்கும் சிக்கன ளின் நேடவடிக்ட்டமககள ூட்டமைற்றும் ஜனளின் நேதலைமையிலாயக உரிட்டமூட்டமைகள
மீததலைமையிலான ததலைமையிலாக்குதல்கள சம்பந்தூட்டமைதலைமையிலாக ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள வர்க்க எதிர்ப்பு
அதிகரிப்பட்டமதயிட்டு பீதியட்டமடந்துள் கட்சிகளது.

ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்கட்டம் கட்சிகள தமிழ், சிங்க் கட்சிகள ூட்டமைற்றும் முஸ்லீம் என்ற இன வழிகளில்
பி் கட்சிகளவுபடுத்தும் இனவதலைமையிலாத பிரச்சதலைமையிலாரத்ட்டமத எதிர்ங்கா பகதலைமையிலாண்ட தபதலைமையிலாதிலும்,  கடந்த
ஆண்டு,  வடக்கு ூட்டமைற்றும் கிழக்கில் உள் கட்சிகள தமிழ் ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்கள,
ங்கா பதற்கில் உள் கட்சிகள தங்கள வர்க்க சதகதலைமையிலாதர சதகதலைமையிலாதரிகளுடன் தசர்ந்து கூட்டு
ளின் நேடவடிக்ட்டமககட்டம் கட்சிகள எடுத்துள் கட்சிகளனர்.  இந்த தபதலைமையிலாரதலைமையிலாட்டங்கள ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள
வர்க்கத்தின் உப்பு தலைக் கட்சிகளதலைமையிலாவிய எழுச்சியின் ஒர பகுதியதலைமையிலாகும்.

அரசியல் ட்டமகதிகட்டம் கட்சிகள விடுவிக்கக் தகதலைமையிலாரியும்,  கதலைமையிலாணதலைமையிலாூட்டமைல் தபதலைமையிலான தங்கள
அன்புக்குரியவர்களின் கதி குறித்து பதில் தகட்டும்,
தபதலைமையிலார்க்குற்றவதலைமையிலாளிகளுக்கு தண்டட்டமன வழங்குூட்டமைதலைமையிலாறும் ூட்டமைற்றும் ங்கா பக"பௌரவூட்டமைதலைமையிலான
வதலைமையிலாழ்க்ட்டமக நிட்டமப்பு தலைட்டமூட்டமைகளுக்கதலைமையிலாகவும் தமிழ் ூட்டமைக்கள ங்கா பததலைமையிலாடர்ந்து
தபதலைமையிலாரதலைமையிலாட்டங்களில் ஈடுபட்டுள் கட்சிகளனர்.  தபதலைமையிலாரினதலைமையிலால் இடம்ங்கா பபயர்ந்த
ஆயிரக்கணக்கதலைமையிலான தமிழர்கள இன்னும் அடிப்பட்டமட வசதிகள இல்ப்பு தலைதலைமையிலாூட்டமைல்
தற்கதலைமையிலாலிக குடிட்டமசகளில் வதலைமையிலாழ்கின்றனர்.

ஐ.தத.க.  ூட்டமைற்றும் ஸ்ரீ.ப்பு தலை.ங்கா பபதலைமையிலா.ஜ.மு.  ஜனதலைமையிலாதிபதி தவட்பதலைமையிலா் கட்சிகளர்களுக்கு
தவண்டுதகதலைமையிலாள விடுப்பது முற்றிலும் வஞ்சத்தனூட்டமைதலைமையிலானததலைமையிலாகும்.  சஜித்
பிதரூட்டமைததலைமையிலாசவும் தகதலைமையிலாடதலைமையிலாபய இரதலைமையிலாஜபக்ஷவும் இந்த தகதலைமையிலாரிக்ட்டமககட்டம் கட்சிகள
திட்டவட்டூட்டமைதலைமையிலாக நிரதலைமையிலாகரித்துள் கட்சிகளதுடன்,  தங்களுக்கு ங்கா பசதலைமையிலாந்தூட்டமைதலைமையிலான "தீர்வுகள"
இரப்பததலைமையிலாக அறிவித்துள் கட்சிகளனர்.  1948 இல் இப்பு தலைங்ட்டமக உத்திதயதலைமையிலாகபூர்வ
சுதந்திரம் ங்கா பபற்றதிலிரந்தத தமிழர்கள ூட்டமைற்றும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரதலைமையிலான
பப்பு தலை தசதலைமையிலாப்தங்க் கட்சிகளதலைமையிலாக இன பதலைமையிலாரபட்சங்களுக்கு ூட்டமைட்டுூட்டமைன்றி,  கிட்டத்தட்ட 30
ஆண்டுகதலைமையிலாப்பு தலை இனவதலைமையிலாத யுத்தத்ட்டமத முன்ங்கா பனடுத்தட்டமூட்டமைக்கும் இந்தக் கட்சிகள
ங்கா பபதலைமையிலாறுப்பதலைமையிலாளிக் கட்சிகளதலைமையிலாகும்.

கடந்த ூட்டமைதலைமையிலாதத்தில் தமிழ் கட்சிகளின் தட்டமப்பு தலைவர்கள எந்த ஜனதலைமையிலாதிபதி
தவட்பதலைமையிலா் கட்சிகளட்டமர ஆதரிப்பது என்பட்டமத தீர்ூட்டமைதலைமையிலானிக்க பப்பு தலை முட்டமற சந்தித்த
தபதலைமையிலாதிலும், இந்த தபச்சுவதலைமையிலார்த்ட்டமதகள "தீர்ூட்டமைதலைமையிலானமில்ப்பு தலைதலைமையிலாூட்டமைல்" முடிவட்டமடந்தன.
கடந்த வியதலைமையிலாழக்கிழட்டமூட்டமை அஞ்சல் வதலைமையிலாக்களிப்பு ங்கா பததலைமையிலாடங்கியதபதலைமையிலாது,  தமிழ்
வதலைமையிலாக்கதலைமையிலா் கட்சிகளர்கள ததலைமையிலாங்கள விரம்பிய தவட்பதலைமையிலா் கட்சிகளட்டமர ஆதரிக்கப்பு தலைதலைமையிலாம் என
அவர்கள ஒர "தற்கதலைமையிலாலிக முடிட்டமவ"  அறிவித்தனர்.  எவ்வதலைமையிலாங்கா பறனினும்,
தளின் நேற்று,  ஆர்.  சம்பந்தன் தட்டமப்பு தலைட்டமூட்டமையிப்பு தலைதலைமையிலான தமிழரசுக் கட்சி,  தமிழர்கள
பிதரூட்டமைததலைமையிலாசதலைமையிலாவுக்கு வதலைமையிலாக்களிக்க தவண்டும் என அட்டமழப்பு விடுத்தது.  அது
அங்கா பூட்டமைரிக்க சதலைமையிலார்பு ஆளும் ஐ.தத.க.ட்டமவ அதிகதலைமையிலாரத்தில் ட்டமவத்திரப்பதில்
அக்கட்டமற கதலைமையிலாட்டுவததலைமையிலாதப்பு தலைதய இந்த முடிட்டமவ எடுத்துள் கட்சிகளது.



தங்க் கட்சிகளது தந்திதரதலைமையிலாபதலைமையிலாய தவறுபதலைமையிலாடுகட்டம் கட்சிகள ஓரத்தில் ட்டமவத்துவிட்டு,  தமிழ்
கட்சிகள, சர்வததச சமூகம் என்று அட்டமழக்கப்படுபவற்றுக்கு —குறிப்பதலைமையிலாக
அங்கா பூட்டமைரிக்க ஏகதலைமையிலாதிபத்தியம் ூட்டமைற்றும் அதன் பிரதலைமையிலாந்திய பங்கதலைமையிலாளியதலைமையிலான
இந்தியதலைமையிலாவுக்கு—  தங்கள ததசியவதலைமையிலாத முயற்சிகளுக்கு உதவுூட்டமைதலைமையிலாறு
தகதலைமையிலாரிக்ட்டமக விடுத்துள் கட்சிகளன.  தவறு வதலைமையிலார்த்ட்டமதகளில் கூறுவததலைமையிலானதலைமையிலால்,
அங்கா பூட்டமைரிக்க புவிசதலைமையிலார் அரசியல் ளின் நேப்பு தலைன்கட்டம் கட்சிகள ஆதரிப்பதன் மூப்பு தலைம் தமிழ்
முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவம் தனது சலுட்டமககட்டம் கட்சிகளப் ங்கா பபறமுடியும் என
எதிர்பதலைமையிலார்க்கின்றது.

தமிழ் ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்கள ூட்டமைற்றும் இட்டம் கட்சிகளஞர்கள 2015 ஜனதலைமையிலாதிபதித் ததர்தட்டமப்பு தலை
ூட்டமைறந்துவிடக் கூடதலைமையிலாது. தமிழ் ததசியக் கூட்டட்டமூட்டமைப்பு ூட்டமைற்றும் ஏட்டமனய தமிழ்
கட்சிகளும் அப்தபதலைமையிலாட்டமதய ஜனதலைமையிலாதிபதி இரதலைமையிலாஜபக்ஷவின் தபதலைமையிலார் குற்றங்கள
ூட்டமைற்றும் சமூக உரிட்டமூட்டமைகள மீததலைமையிலான ததலைமையிலாக்குதல்கள மீததலைமையிலான ங்கா பவகுஜன
தகதலைமையிலாபத்ட்டமதத் திட்டமசதிரப்ப உதவின. ட்டமூட்டமைத்ரிபதலைமையிலாப்பு தலை சிறிதசன ஜனதலைமையிலாதிபதியதலைமையிலாக
ததர்ந்ங்கா பதடுக்கப்பட்டதலைமையிலால் அவர் தமிழ் ூட்டமைக்கள எதிர்ங்கா பகதலைமையிலாளளும்
பிரச்சிட்டமனகளுக்கு தீர்வு கதலைமையிலாண்பதலைமையிலார் என்று அட்டமவ கூறின.

ஐ.தத.க. ூட்டமைற்றும் ங்கா பகதலைமையிலாழும்பில் உள் கட்சிகள ஏட்டமனய முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவ கட்சிகளும்,
தஜ.வி.பி. இன்,  கல்விூட்டமைதலைமையிலான்கள ூட்டமைற்றும் தபதலைமையிலாலி-இடது குழுக்களின்
உதவியுடன் இதததபதலைமையிலால் ங்கா பசயல்பட்டு சிறிதசனவிற்கு தங்கள ஆதரட்டமவத்
திரட்டின.

இந்த கட்சிகள அட்டமனத்தும் இரதலைமையிலாஜபக்ஷக்ஷ ட்டமவ ங்கா பவளிதயற்றுவதற்கு
அங்கா பூட்டமைரிக்கதலைமையிலா திட்டமிட்ட ளின் நேடவடிக்ட்டமகட்டமயயும்,  சீனதலைமையிலாவிற்கு எதிரதலைமையிலான
வதலைமையிலாஷிங்டனின் புவிசதலைமையிலார் அரசியல் ூட்டமைற்றும் இரதலைமையிலாணுவ கட்டட்டமூட்டமைப்பிற்கு ஏற்ப
இப்பு தலைங்ட்டமகட்டமய ூட்டமைதலைமையிலாற்றுவதற்கதலைமையிலாகன அரசியல் சூழ்ச்சிகட்டம் கட்சிகளயும் ஆதரித்தன.

கடந்த ளின் நேதலைமையிலான்கு ஆண்டுகளில்,  தமிழ்த் ததசியக் கூட்டட்டமூட்டமைப்பு சிறிதசன-
விக்ரூட்டமைசிங்க நிர்வதலைமையிலாகத்தின் உண்ட்டமூட்டமையதலைமையிலான பங்கதலைமையிலாளியதலைமையிலாக ங்கா பசயல்பட்டு,
அதன் வரவு ங்கா பசப்பு தலைவுத் திட்டம் ூட்டமைற்றும் சர்வததச ளின் நேதலைமையிலாணய நிதியத்தின்
சிக்கன ளின் நேடவடிக்ட்டமககள ூட்டமைற்றும் எந்தங்கா பவதலைமையிலார தபதலைமையிலார்க்குற்ற
விசதலைமையிலாரட்டமணட்டமயயும் அடக்குவதற்கதலைமையிலான ங்கா பகதலைமையிலாழும்பின் முயற்சிகள உளளிட்ட
ஏட்டமனய அடக்குமுட்டமற ளின் நேடவடிக்ட்டமககளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள் கட்சிகளது.
கதலைமையிலாணதலைமையிலாூட்டமைல் தபதலைமையிலானவர்கட்டம் கட்சிகள கண்டுபிடிக்க, அரசியல் ட்டமகதிகளின் விடுதட்டமப்பு தலை
ங்கா பசய்யும் ூட்டமைற்றும் இரதலைமையிலாணுவத்ததலைமையிலால் ட்டமகப்பற்றப்பட்ட நிப்பு தலைங்கட்டம் கட்சிகள திரப்பிப்
ங்கா பபற ளின் நேடவடிக்ட்டமக எடுக்கக் தகதலைமையிலாரி ங்கா பவகுஜன ஆர்ப்பதலைமையிலாட்டங்கள ங்கா பவடித்த
தபதலைமையிலாதுததலைமையிலான், தமிழ்த் ததசியக் கூட்டட்டமூட்டமைப்பு அச்சூட்டமைட்டமடந்தது.

எவ்வதலைமையிலாறதலைமையிலாயினும்,  சி.வி.  விக்தனஸ்வரன் தபதலைமையிலான்ற அரசியல்வதலைமையிலாதிகள
ூட்டமைற்றும் பல்தவறு தமிழ் கட்சிகளும் தமிழ்த் ததசியக் கூட்டட்டமூட்டமைப்பின்
தூட்டமைதலைமையிலாசடிட்டமய கண்டனம் ங்கா பசய்தட்டமூட்டமை தமிழ் ததசியவதலைமையிலாதத்ட்டமத தூண்டுவட்டமத
தளின் நேதலைமையிலாக்கூட்டமைதலைமையிலாகக் ங்கா பகதலைமையிலாண்டததலைமையிலாகும். முன்னதலைமையிலாள தமிழ் ததசியக் கூட்டட்டமூட்டமைப்பின்
தட்டமப்பு தலைவரம்,  வடக்கு ூட்டமைதலைமையிலாகதலைமையிலாண சட்டமபயின் முதப்பு தலைட்டமூட்டமைச்சரூட்டமைதலைமையிலான
விக்தனஸ்வரனும் பப்பு தலை தமிழ் ததசியக் கூட்டட்டமூட்டமைப்பின் அங்கத்துவக்
கட்சிகளும்,  தமிழ் ூட்டமைக்கள தபரட்டமவட்டமய உரவதலைமையிலாக்கி. பிற்தபதலைமையிலாக்கு எழுக
தமிழ் இயக்கத்ட்டமத புதுப்பித்தனர்.

தமிழர்கட்டம் கட்சிகள இனவதலைமையிலாத பதலைமையிலாட்டமதயில் திட்டமசதிரப்பும் 13-தகதலைமையிலாரிக்ட்டமக
கூட்டட்டமூட்டமைப்பின் முயற்சியதலைமையிலானது, இப்பு தலைங்ட்டமக, "புலி பயங்கரவதலைமையிலாதம்"  ூட்டமைற்றும்
தமிழ் பிரிவிட்டமனவதலைமையிலாதத்தின் ூட்டமைறு எழுச்சிட்டமய எதிர்ங்கா பகதலைமையிலாளகிறது என்று
ங்கா பபதலைமையிலாய்யதலைமையிலாகக் கூறும் ஆளும் உயரடுக்கின் ங்கா பகதலைமையிலாழும்ட்டமப த் கட்சிகளூட்டமைதலைமையிலாகக்
ங்கா பகதலைமையிலாண்ட கட்சிகளின் ூட்டமைற்றும் சிங்க் கட்சிகள இனங்கா பவறி குழுக்களின்
ளின் நேடவடிக்ட்டமககளுடன் ங்கா பபதலைமையிலாரந்துகிறது.

ங்கா பபரகிவரம் கடட்டமனயும், உப்பு தலைக் கட்சிகளதலைமையிலாவிய வீழ்ச்சியதலைமையிலால் உரவதலைமையிலாகும் வ் கட்சிகளர்ந்து
வரம் ங்கா பபதலைமையிலார் கட்சிகளதலைமையிலாததலைமையிலார ங்கா பளின் நேரக்கடிட்டமயயும் எதிர்ங்கா பகதலைமையிலாண்டுள் கட்சிகள இப்பு தலைங்ட்டமக
ஆளும் உயரடுக்கு, ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள வர்க்கத்தின் ஒர ஒரங்கிட்டமணந்த
இயக்கம் ங்கா பவடிக்கும் என்று பீதியட்டமடந்துள் கட்சிகளதததலைமையிலாடு,  தூட்டமைலும் தூட்டமைலும்
ங்கா பபதலைமையிலாலிஸ்-அரசு ஆட்சி முட்டமறகட்டம் கட்சிகள தளின் நேதலைமையிலாக்கி ளின் நேகர்கின்றது. சிறிதசன, ஏப்ரல்
21 ளின் நேடந்த பயங்கரவதலைமையிலாத ததலைமையிலாக்குதல்கட்டம் கட்சிகள,  ங்கா பகதலைமையிலாடூரூட்டமைன அவசரகதலைமையிலாப்பு தலை
விதிமுட்டமறகட்டம் கட்சிகள சுூட்டமைத்தவும் இரதலைமையிலாணுவத்ட்டமத நிட்டமப்பு தலைநிறுத்தவும்
பயன்படுத்தியதபதலைமையிலாது,  தமிழ் அட்டமூட்டமைப்புகள உட்பட அட்டமனத்து
உத்திதயதலைமையிலாகபூர்வ அரசியல் கட்சிகளும் அதற்கு உடனடியதலைமையிலாக தங்கள முழு
ஆதரட்டமவயும் வழங்கின.

அதத சதலைமையிலாக்குப்தபதலைமையிலாக்கின் கீழ்,  ஐ.தத.க.  ூட்டமைற்றும் ஸ்ரீ.ப்பு தலை.ங்கா பபதலைமையிலா.ஜ.மு.  ூட்டமைற்றும்
அவற்றின் ஜனதலைமையிலாதிபதி தவட்பதலைமையிலா் கட்சிகளர்களும் "ததசிய பதலைமையிலாதுகதலைமையிலாப்ட்டமப"
பப்பு தலைப்படுத்தவும் தூட்டமைலும் அடக்குமுட்டமற சட்ட அதிகதலைமையிலாரங்களுக்கும் ூட்டமைற்றும்
"ளின் நேவீன"  ங்கா பபதலைமையிலாலிஸ் ூட்டமைற்றும் இரதலைமையிலாணுவ ஆயுதங்கட்டம் கட்சிகள வலுப்படுத்தவும்
அட்டமழப்பு விடுக்கின்றனர்.

ங்கா பகதலைமையிலாழும்பின் ங்கா பபதலைமையிலாலிஸ்-அரசு தயதலைமையிலாரிப்புகட்டம் கட்சிகளப் பற்றி தமிழ் ததசிய
கூட்டட்டமூட்டமைப்புக்கும் தமிழ் தபரட்டமவக்கும் சற்றும் கவட்டமப்பு தலை கிட்டமடயதலைமையிலாது.
குறிப்பிடத்தக்க வட்டமகயில், 13 தகதலைமையிலாரிக்ட்டமககளில் எதுவும் வடக்கு ூட்டமைற்றும்
கிழக்கிலிரந்து இரதலைமையிலாணுவத்ட்டமத திரம்பப் ங்கா பபறக் தகதலைமையிலாரவில்ட்டமப்பு தலை. ஏப்ரல் 21
பயங்கரவதலைமையிலாத ததலைமையிலாக்குதலுக்குப் பின்னர்,  "இது பட்டமடகட்டம் கட்சிகளத் திரம்பப்
ங்கா பபறுவதற்கதலைமையிலான தளின் நேரம் அல்ப்பு தலை!"  என இர பிரதலைமையிலாந்தியங்களிலும் அட்டமவ
வலுவதலைமையிலான இரதலைமையிலாணுவ பிரசன்னத்திற்கு அட்டமழப்பு விடுத்தன.

தமிழ் ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்கள,  இட்டம் கட்சிகளஞர்கள ூட்டமைற்றும் ஏட்டமழகள, தமிழ் ததசியக்
கூட்டட்டமூட்டமைப்பு தட்டமப்பு தலைட்டமூட்டமையிப்பு தலைதலைமையிலான கட்சிகளின் திவதலைமையிலாப்பு தலைதலைமையிலான ூட்டமைற்றும் பிற்தபதலைமையிலாக்கு
ததசியவதலைமையிலாத நிகழ்ச்சி திட்டத்ட்டமத நிரதலைமையிலாகரிக்குூட்டமைதலைமையிலாறு தசதலைமையிலாசலிச சூட்டமைத்துவக்
கட்சி தகட்டுக்ங்கா பகதலைமையிலாளகிறது.  புலிகளின் தததலைமையிலால்வி உட்பட இப்பு தலைங்ட்டமக
ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள வர்க்கத்தின் கசப்பதலைமையிலான அனுபவங்கள முக்கியூட்டமைதலைமையிலான அரசியல்
படிப்பிட்டமனகட்டம் கட்சிகளக் ங்கா பகதலைமையிலாண்டுள் கட்சிகளன.  தமிழ் கட்சிகள முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவத்ட்டமத
பதலைமையிலாதுகதலைமையிலாக்கின்றன,  அதனதலைமையிலாதப்பு தலைதய அவற்றதலைமையிலால் இப்பு தலைங்ட்டமக,  ங்கா பதற்கதலைமையிலாசியதலைமையிலா
ூட்டமைற்றும் சர்வததச அ் கட்சிகளவில் ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்கள ூட்டமைற்றும் உட்டமழக்கும்
ூட்டமைக்களுக்கு அட்டமழப்பு விடுப்பதன் மூப்பு தலைம் தமிழ்-விதரதலைமையிலாத ஒடுக்குமுட்டமற
ூட்டமைற்றும் பதலைமையிலாகுபதலைமையிலாட்ட்டமட எதிர்க்க முடியதலைமையிலாது.  இதனதலைமையிலால்ததலைமையிலான் இந்த
அட்டமூட்டமைப்புகள ஏததலைமையிலாவங்கா பததலைமையிலார ஏகதலைமையிலாதிபத்திய சக்தியிடம் ஆதரவு
தகதலைமையிலாரகின்றன.

1947-1948 முதல் இந்திய துட்டமணக் கண்டத்தில் ஏகதலைமையிலாதிபத்தியம்
ஏற்படுத்திய பிரிவிட்டமனயின் ஒர பகுதியதலைமையிலாக, இப்பு தலைங்ட்டமகயில் நிறுவப்பட்ட
முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவ இப்பு தலைதலைமையிலாப தளின் நேதலைமையிலாக்கு அட்டமூட்டமைப்புமுட்டமற ூட்டமைற்றும் ஒடுக்குமுட்டமற
ஒற்ட்டமறயதலைமையிலாட்சி ஆகியட்டமவ, பப்பு தலை தசதலைமையிலாப்தங்க் கட்சிகளதலைமையிலாக தமிழர்-விதரதலைமையிலாத
பதலைமையிலாகுபதலைமையிலாட்டின் மூப்பு தலை கதலைமையிலாரணங்க் கட்சிகளதலைமையிலாகும்.  ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள வர்க்கத்ட்டமத
பப்பு தலைவீனப்படுத்தவும் முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவ ஆட்சிட்டமயப் பதலைமையிலாதுகதலைமையிலாக்கவும் இனவதலைமையிலாதப்
பி் கட்சிகளவுபடுத்தல் பயன்படுத்தப்பட்டது.  எனதவ தமிழர்களின் ஜனளின் நேதலைமையிலாயக
உரிட்டமூட்டமைகளுக்கதலைமையிலான தபதலைமையிலாரதலைமையிலாட்டம் முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவத்ட்டமதயும்
ஏகதலைமையிலாதிபத்தியத்ட்டமதயும் தூக்கிங்கா பயறியும் தபதலைமையிலாரதலைமையிலாட்டத்துடன்
பிட்டமணக்கப்பட்டுள் கட்சிகளததலைமையிலாகும்.

தசதலைமையிலா.ச.க.,  ூட்டமைற்றும் அதன் முன்தனதலைமையிலாடியதலைமையிலான புரட்சிகர கம்யூனிஸ்ட்
கழகமும்,  தமிழர்-விதரதலைமையிலாத இனவதலைமையிலாத பதலைமையிலாகுபதலைமையிலாடுகளுக்கும் இனவதலைமையிலாத
யுதத்துக்கும் எதிரதலைமையிலாக, தசதலைமையிலாசலிச சர்வததசியவதலைமையிலாதத்திற்கதலைமையிலாக தபதலைமையிலாரதலைமையிலாடிய ஒர
க் கட்சிகளங்கூட்டமைற்ற வரப்பு தலைதலைமையிலாற்ட்டமற ங்கா பகதலைமையிலாண்டுள் கட்சிகளது.  இப்பு தலைங்ட்டமக இரதலைமையிலாணுவத்ட்டமத
வடக்கு ூட்டமைற்றும் கிழக்கிலிரந்து ங்கா பவளிதயற்ற தவண்டும் என்றும்,
ஒற்ட்டமறயதலைமையிலாட்சி அரசியப்பு தலைட்டமூட்டமைப்ட்டமபயும் அதன் பதலைமையிலாரபட்சங்கட்டம் கட்சிகளயும் ஒழிக்க
தவண்டும் என்றும் அது ங்கா பததலைமையிலாடர்ந்து தகதலைமையிலாரியுள் கட்சிகளது.  இதற்கதலைமையிலாக
முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவத்திற்கும் ங்கா பபதலைமையிலாதுவதலைமையிலான வர்க்க எதிரிக்கும் எதிரதலைமையிலாக முழு
ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள வர்க்கத்ட்டமதயும் ஒன்றிட்டமணக்க தவண்டியது அவசியூட்டமைதலைமையிலாகும்.

அட்டமனத்து முதப்பு தலைதலைமையிலாளித்துவக் கட்சிகளிலிரந்தும் சுயதலைமையிலாதீனூட்டமைதலைமையிலாக, ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள
வர்க்கத்தின் இயக்கத்ட்டமத கட்டிங்கா பயழுப்புவதற்கதலைமையிலான தபதலைமையிலாரதலைமையிலாட்டத்தில் இன
தவறுபதலைமையிலாடுகட்டம் கட்சிகள கடந்து ஒன்றிட்டமணயுூட்டமைதலைமையிலாறு ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர்கள ூட்டமைற்றும்
இட்டம் கட்சிகளஞர்களிடம் ளின் நேதலைமையிலாங்கள தகட்டுக்ங்கா பகதலைமையிலாளகிதறதலைமையிலாம்.  தசதலைமையிலாசலிசக்
ங்கா பகதலைமையிலாளட்டமககட்டம் கட்சிகள ளின் நேட்டமடமுட்டமறப்படுத்துவதற்கும் ஜனளின் நேதலைமையிலாயக உரிட்டமூட்டமைகட்டம் கட்சிகள
உறுதிப்படுத்தவும் ஒர ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகளர் ூட்டமைற்றும் விவசதலைமையிலாயிகள
அரசதலைமையிலாங்கத்திற்கதலைமையிலாக தபதலைமையிலாரதலைமையிலாட தவண்டும்.  ங்கா பதற்கதலைமையிலாசியதலைமையிலாவின் தசதலைமையிலாசலிச
குடியரசுகளின் ஒன்றியத்திற்கதலைமையிலான ூட்டமைற்றும் உப்பு தலைக தசதலைமையிலாசலிசத்திற்கதலைமையிலான
தபதலைமையிலாரதலைமையிலாட்டத்தின் ஒர பகுதியதலைமையிலாக, இந்த அரசதலைமையிலாங்கம் ஸ்ரீப்பு தலைங்கதலைமையிலா-ஈழம்
தசதலைமையிலாசலிச குடியரசு என்ற வடிவத்ட்டமத எடுக்கும்.  இதுதவ தசதலைமையிலாசலிச
சூட்டமைத்துவக் கட்சியின் தவட்டமப்பு தலைத்திட்டம் ஆகும்.  ங்கா பததலைமையிலாழிப்பு தலைதலைமையிலா் கட்சிகள வர்க்கத்தின்
ங்கா பவகுஜனக் கட்சியதலைமையிலாக அட்டமதக் கட்டிங்கா பயழுப்ப அதில் தசரூட்டமைதலைமையிலாறு உங்கட்டம் கட்சிகள
தகட்டுக்ங்கா பகதலைமையிலாளகிதறன்.


