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இலங்கக: தமிழ் கட்சிகள் சமூக பதட்டங்ககப
திகச திருப்ப இனஇனவ இனவாத பிரச்ச இனவாரத்கத
முன்்னனடுக்கின்றன
By Subash Somachandran and S. Jayanth, 9 February 2017

இந்த எதிர்ப்பின் தநியவாக்கம், தமிழ் டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாளர்கள்  அமைற்றும்
யவறியயவர்கள்  அமைத்தியில் யவளர்ந்து யவரும் ந்த செமூக ப்பதட்டங்கஅமள
இனயவியவாத யவழியில் திஅமந்த செ திருப்பி, நியவாட்டின் டக்களப்பில் பதற்கில் உள்ள
அயவர்களது
யவர்க்க
ந்த செதகியவாதர
ந்த செதகியவாதரிகளிடம்
இருந்து
பிளவுப்படுத்துயவதத ஆகும்.

தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ "இலங்அமகயின் யவடக்கு  அமைற்றும் கிழக்கில்
யவியவாழும்
 அமைக்களின்
அபிலியவாஅமலாஷைகஅமள
பிரதிநிதித்துயவம்
டக்களப்பில் பந்த செய்கின்றது" எனக் கூறிக்டக்களப்பில் பகியவாள்யவது முழு டக்களப்பில் பப்பியவாய் ஆகும். இந்த
அஅம அமைப்பு
ஒடுக்கப்ப்பட்ட
தமிழ்
 அமைற்றும்
முஸ்லீம்
டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாளர்களுக்கியவாகவும்
ஏஅமழகளுக்கியவாகவும்
தப்பந்த செவில்அமல,
 அமைியவாறியவாக தமிழ் முதலியவாளித்துயவத்தின்  அமைற்றும் உயர்  அமைத்தியதர
யவர்க்கத்தின்
ப்பகுதியினருக்கியவாகவுத அமை
தப்பசுகின்றது.
"ந்த செ அமைஷ்டி
தீர்வுக்கியவான" அதன் தகியவாரிக்அமக, தமிழ் டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாள யவர்க்கத்அமத
கூட்டியவாக சுரண்டுயவதற்கியவாக டக்களப்பில் பகியவாழும்புக்கும் யவடக்கு கிழக்கில் தமிழ்
முதலியவாளித்துயவ உயரடுக்கும் இஅமடதயயியவான ஒரு அதிகியவாரப் ப்பகிர்வு
ஏற்ப்பியவாட்அமடச் டக்களப்பில் பந்த செய்ய முயற்சிப்ப்பதியவாகும்.

தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ, 2015 ல் ப்பியவாரியவாளு அமைன்ற எதிர்க் கட்சியியவான
தமிழ் ததசியக் கூட்டஅம அமைப்பின் ஒரு ப்பகுதியினரியவாலும், தமிழ் ததசிய
 அமைக்கள் முன்னணி, ப்பல்தயவறு ப்பல்கஅமலக்கழக தப்பரியவாசிரியர்கள்
 அமைற்றும் சிவில் ந்த செமூக அஅம அமைப்புக்களியவாலும் ஸ்தியவாபிக்கப்ப்பட்டது.
தமிழ் ததசியக் கூட்டஅம அமைப்பின் முன்னணி உறுப்பினரும் யவட
 அமைியவாகியவாண ந்த செஅமப்ப முதலஅம அமைச்ந்த செரு அமைியவான சி.வி. விக்தனஸ்யவரன் தமிழ்
 அமைக்கள் தப்பரஅமயவக்கு தஅமலஅம அமை யவகிக்கின்றியவார்.

யவடக்கு, கிழக்கில் இருந்து இரியவாணுயவத்அமத டக்களப்பில் பயவளிதயற்ற தயவண்டும்
 அமைற்றும் அரசியல் அமகதிகஅமள விடுதஅமல டக்களப்பில் பந்த செய்ய தயவண்டும் என்ற
தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவயின் தகியவாரிக்அமககள், தமிழ்  அமைக்களின்
தகியவாப்பத்அமத சுரண்டிக்டக்களப்பில் பகியவாண்டு, அஅமத ஏகியவாதிப்பத்திய நியவாடுகளின்
குறிப்ப்பியவாக அடக்களப்பில் ப அமைரிக்கியவாவின்  அமைற்றும் பிரதியவான பிரியவாந்திய ந்த செக்தியியவான
இந்தியியவாவின் ஆதரவுக்கு அஅமழப்பு விடுப்ப்பதற்கியவாக திஅமந்த செதிருப்பி
விடுயவஅமத இலக்கியவாகக் டக்களப்பில் பகியவாண்டதியவாகும்.

ஆர்.ந்த செம்ப்பந்தன், எம். ஏ. சு அமைந்திரன் தப்பியவான்ற சிதரஷ்ட தமிழ் ததசிய
கூட்டஅம அமைப்பு தஅமலயவர்கள், இந்த பிரச்ந்த செியவாரத்தில் இருந்து தங்கஅமள
தூர விலக்கி அமயவத்துக்டக்களப்பில் பகியவாண்டுள்ள அதததயவஅமள, இந்தப் தப்பரணி
தமிழ்
ததசிய
கூட்டஅம அமைப்அமப்ப
யவலுப்ப்படுத்துயவதற்தக
என
விக்தனஸ்யவரன் யவலியுறுத்துகின்றியவார்.

எழுக தமிழ் என்ற டக்களப்பில் பப்பயர் அர்த்தப்ப்படுத்துயவது தப்பியவால், இந்தப்
தப்பரணியியவானது
நியவாட்டின்
டக்களப்பில் பதற்கில்
சிங்களப்
தப்பரினயவியவாத
குழுக்களின் தமிழர்-விதரியவாத ஆத்திரமூட்டல்கள் மீதியவான ஒரு
இனயவியவாத ப்பதிலிறுப்ப்பியவாக உள்ளது. முன்னியவாள் ாஜனியவாதிப்பதி  அமைஹிந்த
இரியவாாஜப்பக்ஷவின் தஅமலஅம அமையிலியவான சிங்கள அதிதீவிரயவியவாதிகள்,
இரியவாணுயவத்தியவால் 2009 த அமை  அமைியவாதம் நசுக்கப்ப்பட்ட பிரிவிஅமனயவியவாத
தமிழீழ விடுதஅமலப் புலிகள் புத்துயிர் டக்களப்பில் பப்பறுகின்றனர் என
கூறுகின்றனர். இரியவாாஜப்பக்ஷ இந்த பிற்தப்பியவாக்கு பிரச்ந்த செியவாரத்தின் மூலம்
அரந்த செியவாங்கத்அமத கவிழ்க்கவும் மீண்டும் ஆட்சிக்கு யவருயவதற்கும்
எதிர்ப்பியவார்க்கின்றியவார்.

தமிழ்

ததசியயவியவாத

அஅம அமைப்ப்பியவான

தமிழ்

 அமைக்கள்

தப்பரஅமயவ,

இலங்அமகயின் கிழக்கு  அமைியவாகியவாணத்தின்  அமைட்டக்களப்பில் டக்களப்பில் பப்பப்ரயவரி 10
அன்று எழுக தமிழ் தப்பரணிக்கு அஅமழப்பு விடுத்துள்ளது. தமிழ்
 அமைக்கள் தப்பரஅமயவ கடந்த டக்களப்பில் பந்த செப்டம்ப்பர்  அமைியவாதமும் யியவாழ்ப்ப்பியவாணத்தில்
இதத தப்பியவான்ற ஒரு ஆர்ப்ப்பியவாட்டத்அமத நடத்தியிருந்தது.

தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ இஅமணத் தஅமலயவர் ரி. யவந்த செந்தரியவாாஜியவா,
“யவடக்கு  அமைற்றும் கிழக்கில் யவியவாழும்  அமைக்களின் அரசியல்
அபிலியவாஅமலாஷைகஅமள, எழுக தமிழ் யவழியியவாக ‘ந்த செர்யவததந்த செத்துக்கும்'
குறிப்ப்பியவாக ஐ.நியவா  அமைனித உரிஅம அமைகள் தப்பரஅமயவக்கும் (UNHRC) இந்த
நியவாட்டின் அரந்த செியவாங்கத்துக்கும் டக்களப்பில் பதரியப்ப்படுத்த முடியும்” என்று த அமைது
குழு நம்புயவதியவாக ஊடகங்களுக்கு கூறினியவார்.
யவடக்கு கிழக்கு  அமைியவாகியவாணங்களுக்கு அதிக அதிகியவாரங்கள், ந்த செர்யவததந்த செ
யுத்த குற்ற விந்த செியவாரஅமண  அமைற்றும் தமிழ் அரசியல் அமகதிகளின்
விடுதஅமல உட்ப்பட தகியவாரிக்அமககஅமள தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ
முன்அமயவத்துள்ளது. யவடக்கு  அமைற்றும் கிழக்கில் புதிய சிங்கள
குடிதயற்றங்கஅமளயும் டக்களப்பில் பப்பையும் பௌத்த டக்களப்பில் பந்த செல்யவியவாக்அமக ப்பரப்புயவஅமதயும்
நிறுத்த தயவண்டும், இந்த  அமைியவாகியவாணங்களில் இருந்து இலங்அமக
இரியவாணுயவத்அமத டக்களப்பில் பயவளிதயற்ற தயவண்டும்  அமைற்றும் இரியவாணுயவக்
கட்டுப்ப்பியவாட்டில்
உள்ள
டக்களப்பில் பப்பியவாது அமைக்களின்
கியவாணிகஅமள
மீள
ஒப்ப்பஅமடக்க தயவண்டும் என்றும் தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ அஅமழப்பு
விடுத்துள்ளது.

2015 ாஜனயவரி ாஜனியவாதிப்பதி ததர்தலின் தப்பியவாது, தமிழ் ததசிய
கூட்டஅம அமைப்பும் தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவயில் உள்ளஅமயவ உட்ப்பட
ஏஅமனய தமிழ் கட்சிகளும் குழுக்களும், இரியவாாஜப்பக்ஷவுக்கு ப்பதிலியவாக
அம அமைத்திரிப்பியவால
சிறிதந்த செனஅமயவ
நியமிப்ப்பதற்கியவாக
அடக்களப்பில் ப அமைரிக்கியவா
திட்டமிட்ட ஆட்சி  அமைியவாற்ற நடயவடிக்அமகஅமய ஆதரித்தன.
டக்களப்பில் பப்பய்ஜிங்குடனியவான அரந்த செியவாங்கத்தின் டக்களப்பில் பநருக்க அமைியவான அரசியல்  அமைற்றும்
டக்களப்பில் பப்பியவாருளியவாதியவார
உறவுகஅமள
இரியவாாஜப்பக்ஷ
முறித்துக்டக்களப்பில் பகியவாண்டு,
சீனியவாவிற்கு எதிரியவான அடக்களப்பில் ப அமைரிக்க தப்பியவார்த் தயியவாரிப்பில் இலங்அமக
ஒருங்கிஅமணக்கப்ப்பட தயவண்டும் என யவியவாஷிங்டன் விரும்பியது.
தமிழ் ததசிய கூட்டஅம அமைப்பும் ஆர்.ந்த செம்ப்பந்தன், எம்.ஏ. சு அமைந்திரன்

தப்பியவான்ற டக்களப்பில் பப்பரும் புள்ளிகளும் இந்த பிரச்ந்த செியவாரத்தில் முழுஅம அமையியவாக
ஈடுப்பட்டனர்.

ஆயிரக்கணக்கியவான
டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாளர்கள்
 அமைற்றும்
ஏஅமழகளின்
ப்பியவார்அமயவயில் அரசியல் ரீதியில் அயவ அமைதிப்பிற்கு உள்ளியவாகியுள்ளது.

அடக்களப்பில் ப அமைரிக்கியவா, இந்தியியவா  அமைற்றும் ஏஅமனய ந்த செர்யவததந்த செ ந்த செக்திகளுக்கும்,
அத்துடன் யு.என்.எச்.ஆர்.சி.யும் தமிழ்  அமைக்களுக்கு உதவும் என்று
தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ கூறுயவது, முற்றிலும் டக்களப்பில் பப்பியவாய்யியவானதியவாகும்.
இலங்அமக
தங்கள்
புவிந்த செியவார்
மூதலியவாப்பியவாய
நலன்களுக்கு
டக்களப்பில் பப்பியவாருத்த அமைியவானதியவாக இருந்ததியவால் இந்த ந்த செக்திகள் அஅமனத்தும்
புலிகளுக்கு
எதிரியவாக
ஆட்சியில்
இருந்த
டக்களப்பில் பகியவாழும்பு
அரந்த செியவாங்கங்களின் இனயவியவாத யுத்தத்அமத ஆதரித்தன.

உண்அம அமையில், தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ இஅமணத் தஅமலயவர்
யவந்த செந்தரியவாாஜியவா, " அமைக்கள் [யவடக்கு  அமைற்றும் கிழக்கில்] இப்தப்பியவாது
தஅமலயவர்கஅமள புறக்கணித்து, டக்களப்பில் பந்த செியவாந்த முடிவுகஅமள எடுக்கவும்
டக்களப்பில் பந்த செயல்ப்படுத்தவும்
முயற்சிக்கின்றனர்"
என்று
ந்த செமீப்பத்தில்
அரந்த செியவாங்கத்அமதயும் தமிழ் ததசிய கூட்டஅம அமைப்அமப்பயும் என்று
எச்ந்த செரித்தியவார்.

யு.என்.எச்.ஆர்.சி. ஏகியவாதிப்பத்தியத்தின், குறிப்ப்பியவாக அடக்களப்பில் ப அமைரிக்கியவாவின்
கருவியியவாகும். 2015 ல், அது சிறிதந்த சென  அமைற்றும் பிரத அமைர் ரணில்
விக்கிர அமைசிங்கவின் புதிதியவாக நியமிக்கப்ப்பட்ட அரந்த செியவாங்கத்துக்கு
அதன் டக்களப்பில் பந்த செியவாந்த யுத்தக் குற்ற விந்த செியவாரஅமணகஅமள நடத்த முடியும் என
உடன்ப்பட்டது. தயவறு யவியவார்த்அமதகளில் கூறுயவதியவானியவால், இலங்அமகயின்
உள்நியவாட்டுப் தப்பியவார் ப்பற்றிய உண்அம அமைஅமய நசுக்குயவதத ஆகும்.
தமிழ்த் கூட்டஅம அமைப்பினர் இந்த நடயவடிக்அமகஅமய ஆதரித்தனர்.
சிறிதந்த சென, இரியவாாஜப்பக்ஷ அரந்த செியவாங்கத்தின் ாஜனநியவாயக விதரியவாத
யவழியவஅமககஅமள நிறுத்தி, யுத்தத்தினியவால் ஏற்ப்பட்ட அயவல யவியவாழ்க்அமக
நிஅமலஅம அமைக்கு முடிவு கட்டுயவியவார் என யவலியுறுத்திதய தமிழ் ததசிய
கூட்டஅம அமைப்பு  அமைற்றும் ஏஅமனய தமிழ் குழுக்களும் சிறிதந்த செனவுக்கு
ததர்தல் பிரச்ந்த செியவாரம் டக்களப்பில் பந்த செய்தன. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள், சிறிதந்த செனவிக்கிர அமைசிங்க அரந்த செியவாங்கம் ந்த செர்யவததந்த செ நியவாணய நிதியத்தின் ந்த செமூக
சிக்கன தகியவாரிக்அமககஅமள திணித்துயவரும் நிஅமலயில், இலங்அமக
முழுயவதும் தமிழ், முஸ்லீம்  அமைற்றும் சிங்கள  அமைக்கள் த அமைது
ாஜனநியவாயக உரிஅம அமைகள்  அமைற்றும் யவியவாழ்க்அமக நிஅமலஅம அமைகள் மீதியவான
தியவாக்குதல்கஅமள எதிர்டக்களப்பில் பகியவாள்கின்றனர்.
டக்களப்பில் பதற்கில்
யவளர்ந்து
யவரும்
தப்பியவாரியவாட்டங்கள்
 அமைற்றும்
தயவஅமலநிறுத்தங்களுக்கு
இஅமணயியவாக,
யவடக்கில்
 அமைியவாநகர
சுத்தீகரிப்பு டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாளர்கள், சுகியவாதியவார ஊழியர்கள், டக்களப்பில் பதியவாண்டர்
ஆசிரியர்கள்  அமைற்றும் ப்பட்டதியவாரிகளும் நிரந்தர நிய அமைனம்  அமைற்றும்
தயவஅமலகள்
தகியவாரி
டக்களப்பில் பதியவாடர்ந்து
தப்பியவாரியவாடி
யவருகின்றனர்.
"புனர்யவியவாழ்யவளிக்கப்ப்பட்ட," புலிகளின் முன்னியவாள் தப்பியவாரியவாளிகள்
தயவஅமலகள் தகியவாரி சிவில் ப்பியவாதுகியவாப்பு அலுயவலகத்அமத சுற்றி
யவஅமளத்த அதததயவஅமள, யியவாழ்ப்ப்பியவான ப்பல்கஅமலக்கழக  அமைியவாணயவர்கள்,
அரந்த செியவாங்கத்தின் கல்வி டக்களப்பில் பயவட்டுக்கு எதிரியவாக பிரச்ந்த செியவாரம் டக்களப்பில் பந்த செய்து
யவருகின்றனர்.

இதததப்பியவால், டக்களப்பில் பகியவாழும்அமப்ப தள அமைியவாகக் டக்களப்பில் பகியவாண்ட தமிழ் தினந்த செரியியவான
வீரதகந்த செரி ப்பத்திரிஅமகயின் தஅமலயங்கம், "தமிழ்  அமைக்களின்
அன்றியவாடப் பிரச்சிஅமனகளுக்கும் அடிப்ப்பஅமடப் பிரச்சிஅமனகளுக்கும்
தீர்அமயவக் கியவாணும் விடயத்தில் அரந்த செியவாங்கம் இழுத்தடிப்புப் தப்பியவாக்அமக
கஅமடப்பிடித்து யவருகின்றஅம அமையியவானது தமிழ்  அமைக்கள்  அமைத்தியில்
டக்களப்பில் பப்பரும்
அதிருப்திஅமய
ஏற்ப்படுத்தயிருக்கின்றது.
இதனியவால்
டக்களப்பில் பயவறுப்ப்பஅமடந்துள்ள
தமிழ்
 அமைக்கள்
அரந்த செியவாங்கத்தின்
டக்களப்பில் பந்த செயற்ப்பியவாடுகளுக்கு ஆதரவு டக்களப்பில் பதரிவித்து யவரும் தமிழ் ததசியக்
கூட்டஅம அமைப்பின் தஅமலஅம அமைக்கு எதிரியவாக அணிதிரளும் நிஅமல
தற்தப்பியவாது உருயவியவாகி யவருகின்றது," என சுட்டிக் கியவாட்டியுள்ளது.
தமிழ்  அமைற்றும் சிங்கள அஅமனத்து ஆளும் உயரடுக்கின்
பிரிவுகளும்
இன
தயவறுப்பியவாடுகஅமளக்
கடந்து
டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாள
யவர்க்கத்தின் ஒரு ஐக்கியப்ப்பட்ட தப்பியவாரியவாட்டத்தின் யவளர்ச்சி ப்பற்றி
மிக விழிப்புடன் உள்ளன.
டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாள யவர்க்கம் தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவயின் இனயவியவாத
பிரச்ந்த செியவாரத்அமத நிரியவாகரிக்க தயவண்டும். தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ
 அமைற்றும் தமிழ் ததசிய கூட்டஅம அமைப்பும் முதலியவாளித்துயவ யவர்க்கத்தின்
நலன்கஅமள ப்பியவாதுகியவாப்ப்பதுடன் ஏகியவாதிப்பத்திய ந்த செக்திகளுக்கு தந்த செஅமயவ
டக்களப்பில் பந்த செய்கின்றன. தமிழ் ததசிய கூட்டஅம அமைப்பின் டக்களப்பில் பப்பரும்ப்பகுதியினர்
அடக்களப்பில் ப அமைரிக்க ததர்தலில் ாஜனநியவாயகக் கட்சி தயவட்ப்பியவாளர் ஹிலியவாரி
கிளிண்டன்
டக்களப்பில் பயவற்றி
டக்களப்பில் பப்பறுயவியவார்
என
நம்பினர்.
"தமிழர்
பிரச்சிஅமனகஅமள தீர்க்க" அது ஒரு யவியவாய்ப்அமப்ப யவழங்கும் என்றும்
கூறிக்டக்களப்பில் பகியவாண்டனர். குடியரசுக் கட்சியின் டக்களப்பில் படியவானியவால்ட் ட்ரம்ப் டக்களப்பில் பயவற்றி
டக்களப்பில் பப்பற்றஅமத அடுத்து, தமிழ்த் கூட்டஅம அமைப்பு அயவரிடம் உதவிக்கு
அஅமழப்பு விடுக்கப் தப்பியவாயவதியவாக அறிவித்தது.

தப்பியவாரில்
"கியவாணியவா அமைல்"
ஆக்கப்ப்பட்டயவர்களின்
உறவினர்கள்
யவவுனியியவாவில் முன்டக்களப்பில் பனடுத்த உண்ணியவாவிரதப் தப்பியவாரியவாட்ட அமைியவானது
டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாளர்கள்,  அமைியவாணயவர்கள்  அமைற்றும் ஏஅமழகள்  அமைத்தியில்
கணிந்த செ அமைியவான ஆதரஅமயவப் டக்களப்பில் பப்பற்றுள்ளது. கிளிடக்களப்பில் பநியவாச்சிக்கு அருகில்
தகப்ப்பியவாப்புலஅமயவச் தந்த செர்ந்த  அமைக்கள் குழுவினர், கிரியவா அமைத்தினருக்கு
டக்களப்பில் பந்த செியவாந்த அமைியவான
வியவந்த செியவாய
நிலங்கஅமள
இரியவாணுயவம்
திரும்ப்ப
ஒப்ப்பஅமடக்க தயவண்டும் எனக் தகியவாரி ந்த செத்தியியவாகிரகப் தப்பியவாரியவாட்டம்
ஒன்அமற டக்களப்பில் பதியவாடர்கின்றனர்.

தமிழ், சிங்களம்  அமைற்றும் முஸ்லீம் டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாளர்கள், இலங்அமக
முதலியவாளித்துயவ
யவர்க்கத்தின்
அஅமனத்துப்
பிரிவுகஅமளயும்
நிரியவாகரித்து, ந்த செர்யவததந்த செ தந்த செியவாந்த செலிந்த செ முன்தனியவாக்கின் அடிப்ப்பஅமடயில்
அயவர்களது அடிப்ப்பஅமட ாஜனநியவாயக உரிஅம அமைகள்  அமைற்றும் யவியவாழ்க்அமகத்
தரத்துக்கியவாக
தப்பியவாரியவாட தயவண்டும். டக்களப்பில் பகியவாழும்பின்
இனயவியவாத
தப்பியவாருக்கு எதிரியவான டக்களப்பில் பதியவாடர்ச்சியியவான தப்பியவாரியவாட்டத்தில், யவடக்கு
 அமைற்றும் கிழக்கில் இருந்து இரியவாணுயவத்அமத டக்களப்பில் பயவளிதயற்ற தகியவாரி,
தமிழ்  அமைக்களின் ாஜனநியவாயக உரிஅம அமைகஅமள ப்பியவாதுகியவாப்ப்பதில் ஒரு
நீண்ட  அமைற்றும் டக்களப்பில் பகியவாள்அமக ரீதியியவான யவரலியவாறு டக்களப்பில் பகியவாண்ட தந்த செியவாந்த செலிந்த செ
ந்த செ அமைத்துயவக் கட்சி (தந்த செியவா.ந்த செ.க.), இத்தஅமகய தயவஅமலத் திட்டத்அமததய
அபிவிருத்தி டக்களப்பில் பந்த செய்கின்றது.

தமிழ்  அமைக்கள் தப்பரஅமயவ அல்லது தமிழ் ததசிய கூட்டஅம அமைப்பு இந்தப்
தப்பியவாரியவாட்டங்கஅமள ஆதரிக்கவில்அமல. டக்களப்பில் பகியவாழும்பில் அடக்களப்பில் ப அமைரிக்க-ந்த செியவார்பு
அரந்த செியவாங்கத்தின் ஒவ்டக்களப்பில் பயவியவாரு ந்த செமூக தியவாக்குதலுக்கும் ஆதரவு
டக்களப்பில் பகியவாடுத்து அஅமதக் கியவாத்துயவரும் தமிழ் ததசிய கூட்டஅம அமைப்பு,

டக்களப்பில் பதற்கியவாசியவிலும்  அமைற்றும் உலகம் பூரியவாவும் ஐக்கிய தந்த செியவாந்த செலிந்த செ
அரசுகளுக்கியவான ப்பரந்த தப்பியவாரியவாட்டத்தின் ஒரு ப்பகுதியியவாக, ஸ்ரீலங்கியவாஈழம் தந்த செியவாந்த செலிந்த செ குடியரசு என்ற யவடியவத்தில் ஒரு டக்களப்பில் பதியவாழிலியவாளர்கள்
 அமைற்றும் வியவந்த செியவாயிகளின் அரந்த செியவாங்கத்துக்கியவாக அது தப்பியவாரியவாடுகிறது.

