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 International Secretariat, Box No. 95, 95144 Garges Les Gonnesse, Cedex, France
 
ஊடகங்களுக்கான அறிக்ைக 

 

ஈழமக்கள் பரட்சிகர முன்னணி (பத்மநாபா) இனரின் ஐேராப்பிய பிராந்தியக் 
கிைளகளின் மாநாடு 23.10.2010 சனிக்கிழைம பிரான்ஸ் தைலநகர் பாரிசில்  
நைடெபற்றது.  
 

இம்மாநாட்டில், ஐக்கிய இராச்சியம், பிரான்ஸ், ேஜர்மனி, சுவிஸ் ஆகிய 
நாடுகளின் அங்கத்தினர்கள் கலந்து ெகாண்டனர். கனடா நாட்டுக் 

கிைளயினர் கலந்து ெகாள்ள முடியாைமயினால், தமது கிைள சார்பில் 
விபரமான அறிக்ைகையயும் ஆேலாசைனகைளயும்  சமர்ப்பித்திருந்தனர்.  
 

கட்சியின் மூத்த தைலவர்களில் ஒருவரும், முன்னாள் வடக்கு-கிழக்கு 
மாகாணசைப முதலைமச்சருமான திரு அ.வரதாஜப்ெபருமாள் 
இம்மாநாட்டில் கலந்து ெகாள்வதற்காக இலங்ைகயிலிருந்து விேசட 
வருைக தந்திருந்தார்.   
 

இம்மாநாட்டில் கலந்து பங்குபற்றிய ேபராளர்கள், தத்தம் நாட்டு நடப்புகள், 
தற்ேபாைதய ெசயற்பாடுகள், எதிர்பார்ப்புகள் என்பைவ பற்றிய 
விடயங்களில் தமது கருத்துக்கைளப் பரிமாறிக் ெகாண்டனர். அத்துடன், 
ெவவ்ேவறு தைலப்புகளில் குழுநிைல ஆேலாசைனகள் நடாத்தப்பட்டு, 
ெவளிநாட்டுக் கிைளகளின் எதிர்காலச் ெசயற்பாடுகளுக்கான 
தீர்மானங்களும் ெநறிமுைறகளும் வகுக்கப்பட்டன. 
 

திரு. அ. வரதராஜப்ெபருமாள் இம்மாநாட்டில் ஆற்றிய உைரயின்ேபாது,  
இலங்ைகயில் வாழும் தமிழ் மக்கள் தற்ேபாது எதிர்ேநாக்கும் அளப்பரிய 
துன்பங்கள், சமூகத்தின் பலவனீமான பகுதிையச் ேசர்ந்ேதார் மத்தியில் 
நிலவும் தாங்ெகாணாப் பாதிப்புகள் ஆகியவற்ைற விரிவாக விளக்கினார். 
ேபார் ேமலும் ெதாடர்ந்திருக்குமானால், ெதாடர்ந்தும் பயனற்ற 
உயிரிழப்புகளுக்கும், அழிவுகளுக்குேம வழிேகாலியுருக்கும் என்றார்.  
 

ேபாரின் முடிைவத் ெதாடர்ந்து இன்று ஏற்பட்டிருக்கும் ஜனநாயக 
இைடெவளியில், அைனத்து தமிழ்ேபசும் மக்களின் உரிைமைய 
ெவன்ெறடுக்கவும், அரசியல், சமூக, ெபாருளாதார சமத்துவத்துக்காகவும், 
சகல அடக்கு முைறகளுக்கு எதிராகவும், காத்திரமான ெசயற்பாடுகைள 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டிய அவசியத்ைத வலியுறுத்தினார். தமிழ்ேபசும் 
மக்களின் உரிைமப்ேபாராட்ட வரலாற்றில், பத்மநாபா ஈழமக்கள் புரட்சிகர 
முன்னணி, இைணந்த வடக்கு-கிழக்கு மாகாணசைபக்குத் தைலைம 
தாங்கியைம, வரலாற்றில் பதிவு ெசய்ய ேவண்டிய நிகழ்வு என்றார்.    
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தமிழ்ேபசும் மக்கள் தங்கள் அரசியல் உரிைமகைள எய்தவும், அவர்கள் 
மத்தியில் ஜனநாயக சூழலுக்கான நிைலைமைய நிைலநாட்டவும் பல்ேவறு 
தியாகங்கைளச் ெசய்தேதாடு அவற்றfக்காகத் ெதாடர்ந்தும் ஈபிஆர்எல்எவ் 
உைழத்து வருகின்றது எனக் குறிப்பிட்டார்.  
 

ேமலும் அவர் ெதாடர்ந்து ேபசுைகயில், இலங்ைகத் தமிழர்களில்  ஏறத்தாழ 
மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் புலம்ெபயர்ந்து ெவவ்ேவறு நாடுகளில் 
வாழ்கிறார்கள் என்ற வைகயில், இலங்ைகயில் வாழும் தமிழ்ேபசும் 
மக்களின் ஜனநாயக மற்றும் அடிப்பைட உரிைமகைள நிைலநாட்டி 
இலங்ைக மக்கள் அைனவரினதும் வாழ்வாதாரங்கைள ேமம்படுத்துவதற்கு  
புலம் ெபயர்ந்து வாழும் தமிழர்களின் பங்கு கணிசமாக இருக்கும், இருக்க 
ேவண்டும் எனச் சுட்டிக் காட்டினார்.  
 

மாநாட்டின் முடிவில், கீழ்க்காணும் தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டனÑ 
 

 ஐனநாயக விழுமியங்கைள வலுப்படுத்துதல்,  தமிழ்ேபசும் மக்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்ைனகளுக்கான தீர்வுகள் சம்பந்தமான 
ெசயற்பாடுகளில் தமிழ்ேபசும் மக்களின் ெவவ்ேவறு 
கட்சிகளுக்கிைடேய ஒருமித்த அணுகுமுைறைய 
ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகைள ஈபிஆர்எல்எவ் ெதாடர்ந்தும் 
ேமற்ெகாள்ளும். 
 

 ஈபிஆர்எல்எவ், ஒரு பலமானதும், ஒற்றுைமயானதுமான ஜனநாயக 
இலங்ைகையக் கட்டிெயழுப்ப முயல்வேதாடு, இந்த ேநாக்கத்ைத 
எய்துவதில் ஈடுபட்டிருப்ேபார் அைனவருக்கும் சகல 
ஒத்தாைசகைளயும் வழங்கும்.  
 

 தமிழ்ேபசும் மக்களின் ஐனநாயக கட்சிகளுடன் இைணந்து, 
நியாயமானதும், ஏற்புைடயதும், நீடித்து நிைலக்கக்கூடியதுமான 
அரசியல் தீர்ைவ எய்துவதற்கான வழிமுைறைமகைளத் துரிதமாக 
முன்ெனடுக்கும்படி இலங்ைக அரைச ஈபிஆர்எல்எவ் ேகாருகிறது. 
இத்தைகய அரசியல் தீர்வு, இலங்ைகயின் அைனத்துச் 
சமூகங்களினதும் சமாதான வாழ்வு, சுதந்திரம், சபடீ்சம், 
ெபாருளாதார ேமம்பாடு ஆகியவற்றிற்கு இன்றியைமயாதது என  
ஈபிஆர்எல்எவ் நம்புகிறது. 
 

 பிரிவிைனவாத, எதிர்மைறயான, பயங்கரவாத ெசயற்பாடுகள் 
ெகாண்ட கடந்தகால தமிழ் அரசியல் அணுகுமுைறகைள 
ஈபிஆர்எல்எவ் நிராகரிப்பேதாடு, அைனத்து சிங்கள, முஸ்லிம் 
சமூகங்களுடனான பரஸ்பர புரிந்துணர்ைவயும், நல்லுறைவயும் 
ேமம்படுத்தும் அணுகுமுைறகைளக் ஈபிஆர்எல்எவ் ெதாடர்ந்தும் 
முன்ெனடுக்கும்.   
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மாநாட்ைடத் ெதாடர்ந்து, அடுத்த நாள் 24.10.2010 ஞாயிறு காைல, கட்சி 
அங்கத்தினர்களுடன் ஒரு அரசியல் கலந்துைரயாடலும், மாைல ஏைனய 
ஆதரவாளர்கள், அனுதாபிகள், மற்ைறய தமிழ்க்கட்சிகள், அைமப்புகள் 
ஆகிேயாைரச் ேசர்ந்ேதாரும் ெபாதுமக்களும் கலந்து ெகாண்ட 
ெபாதுக்கூட்டமும் நைடெபற்றது. இப் ெபாதுக்கூட்டத்தில் ேபசிய 
வரதராஜப்ெபருமாள் அவர்களின் உைரைய லண்டன் தமிழ் ஒலிபரப்புக் 
கூட்டுத்தாபனம் (TBC) வாெனாலி, ேநரடி ஒலிபரப்பாக தனது ஐேராப்பிய, 
மத்திய கிழக்கு நாடுகள் ேநயர்களுக்கு வழங்கியிருந்தது.  
 

அன்று இரவு, பாரிசிலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் TRT வாெனாலி  
ேநயர்களுடனான ஒரு கலந்துைரயாடல் நிகழ்ச்சியிலும் திரு. 
வரதராஜப்ெபருமாள் கலந்து ெகாண்டார்.  
 

அவர் இலங்ைக திரும்புமுன், ேஜர்மனி, சுவிற்ஸ்லாந்து ஆகிய 
நாடுகளுக்கும் ெசன்று, கட்சியின் ஏைனய அங்கத்தினர்கள்,  
ஆதரவாளர்கள், அனுதாபிகைளயும், மற்ைறய தமிழ்க்கட்சிகள், அைமப்புகள் 
ஆகிேயாைரச் ேசர்ந்ேதாைரயும், இலங்ைகத் தமிழர்களின் நலன் 
விரும்பிகைளயும் சந்திக்கவுள்ளார். 
 
 

த. சாந்தன் 

ஈபிஆர்எலஎவ் சர்வேதசச் ெசயலகம் 

பாரிஸ் 
 

30 ஒக்ேராபர், 2010  
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