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Norway 

 
ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ்.இன் தமிழினத் துரரோகத்தின் நீட்சியோகரவ வரலோற்று குறிப்ரபடு 

வவளியீடு!  அனனத்துலக ஈழத்தமிழர் மக்களனவ! 

 

தமிழ் மக்களின் விடுதலைக்காக ஆயுதம் ஏந்திய சிை அலமப்புக்களள  பின்னாடக்ளிை் 

பாலத மாறி ககாள்லக பிறழ்ந்து தமிழ் மக்களின் விடுதலைக்கு 

விள ாதமாக  கெயற்பட்டா க்ள். இதிை் ஈ.பி.ஆ .்எை்.எவ். அலமப்புக்கு  வலுவான 

பங்கிருப்பதற்கு சுள ஸ்பிள மெெ்ந்தி ன் முக்கிய கா ணக த்்தாவாகத ்திகழ்ந்துள்ளலம 

வ ைாறு கூறி நிற்கும் உண்லமயாகும். 

 

தமிழ க்ள் தமிழ்த் ளதசிய ெக்திகளாக அ சியை்  ீதியிை் ஐக்கியப்படட்ு பைம்கபற 

ளவண்டிய இவ்ளவலளயிை் மீண்டும் இ த்தக்கலற படிந்த துள ாக வ ைாற்லற 

மீடட்ுப்பா க்்கும் து ப்்பாக்கிய நிலைலய அளத ஈ.பி.ஆ .்எை்.எவ். தான் 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 03.02.2019 அன்று யாழ்.வீ சிங்கம் மண்டபத்திை் நலடகபற்ற 

அவ க்ளின் கட்சி பி ாந்திய மாநாட்டிை் கவளியிடப்பட்ட     வ ைாற்று குறிப்ளபடு எனும் 

ஆவணத் கதாகுப்பானது ஈ.பி.ஆ .்எை்.எவ்.இன் தமிழினத் துள ாகத்தின் நீட்சியாகளவ 

அலமந்துள்ளது. 

 

தமிழ க்ளின் சுதந்தி  வாழ்விலன இைட்சியமாக வ ித்துக்ககாண்டு தம்லமளய  ஈகம் 

கெய்து  களத்திளை ளபா ாடிய தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்  அளத இைட்சியத்தின் வழி 

நின்று ளமற்ககாண்ட  தமிழ்த் ளதசிய விள ாதத்திற்ககதி ான நக வ்ுகள்  அலனத்தும் 

தமிழ்த்ளதசிய நைன்ொ ந்்ததாகளவ அலமந்திருந்தது.  தமிழீழ விடுதலைப் 

புலிகளுக்கான மக்கள் ஆத வானது இறுதிவல  வலுவான நிலையிை் கதாட ந்்தலம 

அதலனளய கட்டியம் கூறி நிற்பளதாடு மடட்ும் அை்ைாமை் தமிழீழ விடுதலைலய 

ளநாக்கிய  ளபா ாட்டம் மக்கள் ளபா ாட்டமாக உைகளாவிய  ீதியிை் எழுெச்ி கபற்றலத 

யாவரும் அறிந்தளத.   

 

ஆயுதப்ளபா ாட்டத்திை் உெெ்ம் கபற்று இ ாணுவெெ்மநிலையிை் ளமளைாங்கியிருந்த 

ளபாதிலும் அலனத்துைக ளபாக்கிற்கு ஏற்றவாறு மக்களின் ஜனநாயக பங்ளகற்பின் 

அடித்தளத்திை் ஏற்படுத்தப்பட்ட அ சியை் கட்டலமப்பாக தமிழ்த் ளதசியக் 

கூட்டலமப்லப தமிழீழத் ளதசியத் தலைலம ஏற்படுத்தியிருந்தது. அதிை் புகளாட், 

ஈ.பி.டி.பி ளபான்ற கட்சிகலள தவி த்்து ஈ.பி.ஆ .்எை்.எவ். மற்றும் க ளைா 

ளபான்றவற்லறயும் இலணத்ளத உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. 

 

ககாள்லகபிறழ்ந்து பின்னின்று இயக்கிய ெக்திகளின் நைன்களுக்காக கொந்த 

இனத்துக்ளக எதி ாக கெயற்பட்ட  துள ாக வ ைாற்றிை் ஈ.பி.ஆ .்எை்.எவ் இற்கும் அதி 
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முக்கிய இடமுண்டு. அவ்வாறு இருந்தும் அவ க்லள மன்னித்து அ சியை் நீள ாட்டத்திை் 

இலணத்து மக்கள் பி திநிதிகளாக்கியிருந்தலம தமிழீழத் ளதசியத் தலைலமயின் 

தமிழினத்தின் விடுதலைலய ளநாக்கிய  அதியுெெ் க ிெலனயின் கவளிப்பாடாகும்.  

 

இந்நிலையிை் எவல ளயா திருப்திப்படுத்தவும் அவ க்ளது அபிைாலெகலள 

நிலறளவற்றிக் ககாள்ளும் வலகயிலும் வ ைாற்று குறிப்ளபடு என்ற 

ஆவணதக்தாகுப்லப கவளியிடட்ுள்ள ஈ.பி.ஆ .்எை்.எவ். இன் கெயலை அலனத்துைக 

ஈழத்தமிழ  ்மக்களலவ வன்லமயாக கண்டிக்கின்றது. அத்துடன் இெெ்தியிை் வடக்கு 

மாகாண முன்னாள் முதைலமெெ்  ்சி.வி.விக்ளனஸ்வ ன் அவ க்லள ஒரு கருவியாக 

கபடத்தனமான முலறயிை் பயன்படுத்தியுள்ளலம, முதைலமெெ்  ்சி.வி.விக்ளனஸ்வ ன் 

அவ க்ள் ஆவணதக்தாகுப்பு கதாட ப்ாக கவளியிடட்ுள்ள ஊடக மறுப்பறிக்லக 

இவ க்லள அம்பைப்படுத்தியுள்ளது. 

 

தமிழ் மக்களாை் கத ிவு கெய்யப்பட்டிருந்த தமிழ்த் ளதசியக் கூட்டலமப்பின் 

தமிழின  விள ாத நிலைப்பாட்டின் பின்னணியிை் ஒரு வலுவான ஐக்கிய முன்னணிலய 

உருவாக்க ளவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருந்தது. அந்த அடிப்பலடயிை் தமிழ்த்ளதசிய 

தளத்திை் ககாள்லக பற்றுறுதியுடன் பயணிக்கும் ெக்திகலள ஒருங்கிலணத்து வலுவான 

ஐக்கிய முன்னணி ஒன்லற உருவாக்க தாயக, புைம்கபய  ்தளங்களிை் தீவி  முயற்சிகள் 

முன்கனடுக்கப்படட்ு வரும் நிலையிை் ஈ.பி.ஆ .்எை்.எவ். இன் இந்த கெயற்பாடானது 

அதற்கு எதி ானதாகளவ அலமந்துள்ளது. 

 

ஆகளவ, இவ்வாறான ஐக்கிய முன்னணிலய உருவாக்கும் வலகயிை் தமிழ் மக்கள் 

கூட்டணி என்ற கட்சிலய ஆ ம்பித்து கெயற்படட்ுவரும் முன்னாள் வடக்கு மாகாண 

முதைலமெெ்  ்சி.வி.விக்ளனஸ்வ ன் அவ க்ள் இவ்விடயத்திை் தீ க்்கமானகதாரு 

முடிவிலன எடுக்க ளவண்டிய காைசூழலிற்குள் தள்ளப்படட்ுள்ளா  ். தமிழ் மக்களின் 

அ சியை் அபிைாலெகலள கவன்கறடுக்கும் உன்னத பயணத்திை் தமிழினத்தின் 

நைலன மடட்ுளம முன்னுறுத்திய  அடிப்பலடயிை்  ககாள்லக ொ ந்்தவ க்ள் மடட்ுளம 

இருக்க முடியும் என்பதலன கபாறுப்புண வ்ுடன் சுட்டிக்காட்டக் கடலமப்படட்ுள்ளளாம். 

 
 
 

'தமிழ ின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்' 

அலனத்துைக ஈழத்தமிழ  ்மக்களலவ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

International Council of Eelam Tamils (ICET) was established in 2011 by a number of grass-roots Tamil organizations, 

which were democratically elected by the Eelam Tamils. It is the largest Tamil diaspora organization with members 

drawn from fourteen countries. The ICET is absolutely committed to a non-violent agenda and it seeks a lasting peace 

in Sri Lanka, based on Vaddukoddai Resolution. For more information, please contact spokesperson Steven 

Pushparajah K,  +47 90641699.  


