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25-02-2018 புலம்பெயர் அமைப்புக்கள் ்பெொதுக கூட்டத்தில் தமிழ் ்�ொலி்டொரிடடியொல் முன் மைக்கப் 

பெட்ட ்கருத்துக்கள். 

முள்ளிைொயக்கொல் பெடு்்கொமல ந்டந்து பெத்து ைரு்டங்கள் ஆ்கப் பபெொகிறது. இந்தப் பெத்து ைரு�த்தில் 

புலம ்பெயர் அமைப்புக்கள் எமதச் �ொதித்துள்்ளன என்ற ப்கள்வி முழுமையொ்க ஆரொயப் பெ்டபைண்டியது 

அைசியம.

     அதி்கொர �கதி்களுககூ்டொ்க தீர்வு என்ற பபெொககு பதொல்விமய தழுவி விட்டது என்பெமத நொம 

இனியொைது ஏற்றுக ்்கொள்்ள பைண்டும.

     இலஙம்கயில் தமிழ் பதசிய கூட்டமைப்பும ைற்றும சில புலம ்பெயர் அமைப்புக்கள் சிலவும அதி்கொர 

�கதி்களு்டன் தைது ்நருக்கத்மத அதி்கரித்துக ்்கொண்டு ைருகின்றன. இது ைக்கள் அரசியலில் இருந்து தூர 

வில்க உதவி இருககிறபத தவிர எந்த ்ைற்றி்கம்ளயும தரவில்மல.

நொம மீண்டும ைக்கம்ள திரடடும அரசியல் பநொககி ந்கரபைண்டுைொயின் அதி்கொர �கதி்களுககும ைக்கள் 

அமைப்புககுைொன உறவுமுமற பெற்றி மீள் ஆயவு ்�யயபைண்டும.

ைக்கம்ளத் திரட்டல் முதன்மைப் பெ்ட பைண்டும.

1.       ஐககிய நொடு்கள் – ைற்றும அரசு்கம்ள ்லொபி ்�யைமத முதன்மைப் பெடுத்தி இயஙகுைது ைொற 

பைண்டும. ஐ.நொ வுககு்ளொல் தீர்வு என்ற பிரச்�ொரங்கள் நிறுத்தப் பெ்ட பைண்டும. ஐ.நொ ைற்றும அதி்கொர 

�கதி்கம்ளத் தமிழ்பபெசும ைக்களின் நடபுச் �கதி்க்ளொ்கப் பெொர்த்தல் முடிவுககு ைரபைண்டும. பெதிலொ்க 

பபெொரொட்டச் �கதி்களு்டன் நடமபெ பெலப்பெடுத்த முழு முயற்சி ்�யயபைண்டும. அதி்கொர அமைப்புக்கள் 

பநொககிய ந்கர்வு அைர்்களு்டனொன பபெொரொட்ட அணுகுமுமற ்்கொண்்டதொ்க இருக்க பைண்டுபை தவிர 

அைர்தம நலன்்கம்ள தமிழ் ைக்கள் ைத்தியில் பெலப்பெடுத்துைதொ்க இருக்க முடியொது.

ஐ.நொ ்�ல்லபைண்்டொம என்பெதல்ல நொம ்�ொல்ைது. அணுகுமுமற ைொற பைண்டும.

2.     ஒவ்ைொரு ைரு்டமும ந்டககும முள்ளிைொயக்கொல் நிமனவு ஒரு எழுச்சி நொ்ளொ்க இருக்க பைண்டும. 

இந்த நிமனவு நொளில் ஒடுககும �கதி்களுககு பைம்ட ைழஙகுைது – ஒடுககுமுமற ஏ்கொதிபெத்திய 

சின்னங்கம்ள ஏற்றுைமத ்கடுமையொ்க எதிர்ககிபறொம. ஈழத்து பதசியக ்்கொடி ைற்றும தமிழீழ விடுதமலப் 

புலி்கள் இயக்கக ்்கொடி ஆகியன இந்த நி்கழ்வின் ஒரு பெகுதியொ்க ைரியொமத ்�யயப்பெ்ட பைண்டும. 

ஆனொல் எழுச்சி அரசியல் முதன்மைப் பெட்ட நி்கழ்ைொ்க இது ந்டத்தப் பெ்ட பைண்டும. தற்பபெொமதய 

உல்க்ளொவிய – இலஙம்க – ஈழ அரசியல் முன்பனொககுப் பெற்றியும – அமைப்புக்களின் அடுத்த ்கட்ட 

ந்டைடிகம்க்கம்ள அறிவுககும நி்கழ்ைொ்கவும இது இருக்க பைண்டும. ைக்கள் அழுைதற்்கொ்க ைொடடும  

திரண்டு ைருமபெடி ப்கட்க முடியொது. அரசியமல அறிய திரளுங்கள் என ப்கட்க பைண்டும. 

முள்ளிைொயக்கொல் அந்த நொ்ளொ்க –எழுச்சி நொ்ளொ்க இருக்க பைண்டும. ைக்கம்ள ைந்தப்பெடுத்தும நொ்ளொ்க 

இது இருக்கக கூ்டொது.
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3.       ைக்கள் ைத்தியில் அரசியல் ்கலந்துமரயொ்டல்்கள் – விைொதங்கம்ள ்ைளிப்பெம்டயொ்க ்�யய 

எல்லொ அமைப்புக்களும முன்ைரபைண்டும. ஒவ்ைொரு அமைப்பும தைது அரசியல் நிமலப்பெொடு ைற்றும 

்�யற்பெொடு்கள் பெற்றி ைக்களுககு ்ைளிப்பெம்டயொ்க அறியத் தருைது முககியம.

4.       ஒவ்ைொரு அமைப்பும தொம ்�லவு ்�யயும பெண விபெரங்கம்ள ைக்கள் முன் மைக்க பைண்டும. 

ைக்களின் நலனுக்கொ்க என ்�ொல்லிச் ்�லவு ்�யயப்பெடும பெணம அமனத்தும எவைொறு ்�லவு 

்�யயப் பெடுகிறது என்பெமத அறிய ைக்களுககு முழு உரிமை உண்டு. முழு விபெரங்கம்ள ்ைளியி்ட 

முடியொத நிமலயில் ்�யற்பெொடு்களுககு ்�லைொகும குமறந்த பெட� நிதி நிலைரங்கம்ளயொைது ைக்கள் முன் 

மைக்க பைண்டும. 

ஈழத்து ைக்களுக்கொன உதவி்கள்

1.       ைொவீரர் நொள் பபெொன்ற முககிய நிமனவு நொள்்கள் ்டொமபீ்கைொ்க ந்டத்தப்பெ்டொைல் ப�ர்க்கப் பெடும 

பெணம முன்னொள் பபெொரொளி்களுககும –ைறுமையில் ைொடும குடுமபெங்களுககும ைழங்கப் பெ்டபைண்டும.

2.       எத்தம்கய உதவி்கள் ைழங்கப் பெடடு ைருகிறது என்பெது ்ைளிப்பெம்டயொ்க முன் மைக்கப் 

பெ்டபைண்டும. ஒரு ைத்திய ்கமிடடி இதற்கு உருைொக்கப் பெ்டபைண்டும. உதவி விபெரங்கள் குமறந்த 

பெட�ம அந்த ைத்திய ்கமிடடிக்கொைது ்தரிந்திருக்க பைண்டும. 

3.       ைக்கம்ள ம்க ஏந்தி்க்ளொ்க மைத்திருககும ந்டைடிகம்க்கம்ள ்�யதுைரும நிறுைனங்கள் – 

அரசு்டன் இமணந்து ைக்களின் பபெொரொட்ட குணங்கம்ள ைழுங்கடிககும பைமல ்�யயும அமைப்புக்கள் 

பெற்றிய விபெரங்கள் ைக்கள் ைத்தியில் ்தரியப் பெடுத்த பைண்டும. உதவி்கள் ்�யபைொர் பபெொரொட்ட 

அமைப்புக்களுககு எதிரொன பிரச்�ொரங்களில் ஈடுபெடுைது தவிர்க்கப் பெ்டபைண்டும.

இறுதியொ்க 

எத்தம்கய ஒற்றுமை பெற்றி நொம பபெசுகிபறொம?

தமிழ் �மூ்கம ்பெருை்ளவில் ஒன்றுபெட்ட �மூ்கம. எல்லொ அமைப்புக்களும ஓன்று பெட்ட குரலில் பிரியங்கொ 

்பெர்னொண்ப்டொவுககு ஒரு எதிர்ப்புக குரமல மைத்தது பபெொன்ற ந்டைடிகம்கமய பைறு எஙகும பெொர்க்க 

முடியொது. ஒற்றுமை பெற்றி தமிழ் ைக்களுககும அமைப்பு்களுககும பபெொதிக்க ைரும அதி்கொர �கதி்களின் 

பபெொலிக ்கரி�மனமய திட்ட ைட்டைொ்க நொம ைறுககிபறொம. 

இருப்பினும எந்த �மூ்கத்திலும முழு ஒற்றுமை என்பெது �ொத்தியமில்மல. எல்லொச் �மூ்கமும ைர்க்க 

அடிப்பெம்டயில் உம்டந்திருப்பெமைதொன். அதி்கொரச் �கதி்களும அைர்்கள் �ொர் அமைப்புக்களும –ைக்களும 

ைக்கள் �ொர் அமைப்புக்களும என்ற இரண்டு முககிய பிரிவு்கள் எல்லொச் �மூ்கங்களிலும உண்டு. இதற்கு 

தமிழ் �மூ்கமும விதி விலக்கல்ல. 
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அதி்கொர �கதி்கம்ள நடபபெொடு பநொககி இயஙகும அமைப்புக்களுககு அதன் பைல் இருககும ்கைர்ச்சி 

குமறயப் பபெொைதில்மல. அதி்கொர �கதி்களின் அமைப்புக்கள் – நிறுைணங்கள் – ஊ்ட்கங்கள் – ைற்றும 

பைம்ட்களில் பெைனி ைரும ்கைர்ச்சியில் இருந்து சிலர் மீ்ளப் பபெொைதில்மல. இதற்கு ைொறொ்க ைக்கள் 

அதி்கொரத்மத பிடிக்க பைண்டும என நொம பபெசுகிபறொம. அஙகிருந்துதொன் எைது ைக்கள் �ொர் அரசியல் 

்கருத்துக்களும ்�யற்பெொடு்களும பிறககின்றது. 

இதனொல்தொன் இரண்்டொ்கப் பிரியுமபெடி ைக்கம்ளயும ்�யற்பெொட்டொ்ளர்்கம்ளயும அமழககிபறொம. நீங்கள் 

அரசியலில் எந்தப் பெக்கம நிற்்க விருமபுகிறீர்்கள்?

அதி்கொர �கதி்களுககு எதிரொன ைக்கள் திரடசிமய முதன்மைப் பெடுத்தி இயங்கத் தயொரொ?

எைது பெலத்மத அரசியல் ரீதியொ்க �ரியொன ைழியில் –ஒடுக்கப்பெடும ைக்கள் பெக்கம நிற்கும �கதி்கப்ளொடு 

இமணக்கத் தயொரொ ?

பபெொரொட்ட அரசியல் பநொககி ந்கரத் தயொரொ?

இத்தம்கய அரசியல் அடிப்பெம்டயில் ஒரு ஒற்றுமைமய ்கடடி எழுப்பெ விருமபுகிபறொம. அந்த 

ஒற்றுமைபய �ைர�மின்றி ைக்கள் பெக்கம பெலைொ்க நிற்கும ஒற்றுமையொன �கதியொ்க இருக்க முடியும. 

்தொ்டர்பு்களுககு 

ைதன் 

பதசிய ஒருஙகிமணப்புக குழு உறுப்பினர், தமிழ் ்�ொலி்டொரிடடி

mathan@tamilsolidarity.org
07454471030
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