பபாலி

மாஅதிபர்,

பபாலி

தசலசமயைம்,

பைா
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இலங்சையில் பபருந்பதாற்றின் தபாது பபாலிைாரின் நடை க்சைைள்
பதாடர்பில் ைத

ப்பமிட்டுள்ை நாங்ைள் இலங்சைப் பிரசைைள்

தியிலும் ைிைில் ை

ை உறுப்பினர்ைள்

ன்ற

தியிலும்

ன்ற

மது

மான

ைரிைசனைசைத் பதரிைித்துக்பைாள்ைின்தறாம்.
இது பாரிய மன அ
ன்பசத

த்தமும் நிச்ையமின்

ம் பைாபரானா சைர

;சம

ம் நிலவுைின்ற ைாலப்பகுதி

பரைாதிருப்பசத உறுதிப்படுத்தப்

பபாலிைாருக்கும் ஏசனய அரைாங்ை அதிைாரிைளுக்கும் பபாதுமக்ைைின்
த்துச ப்புத் ததசை

ன்பசத

ம் நாம் அறிதைாம்.

ைாறாயி

ம்

,

அைைரநிசலசமைைின் தபாதும் பிரசைைள் ைட்டத்திசன மீ றுைின்ற தபாதும்
ட அைர்ைைின் அ ப்பசட உரிசமைள் மீ றப்படக்

டாது. இந்த அ ப்பசட

உரிசமைளுள் ைித்திரைசதயில் இருந்தும் பைா ய, மனிதாபிமானமற்ற மற்றும்
அைமானப்படுத்தும் த

டசனயில் இருந்தும்

ரணமான பாதுைாப்பும்

ைிந்தசனச் சுதந்திரமும் மனச்ைாட்ைிக்ைான சுதந்திரமும் உள்ைடங்குைின்றன.

தன்னிச்சையான சைது மற்றும் தடுத்துசைப்பு, மறியற் ைிசற மரணங்ைள்
மற்றும் ைந்ததை நபர்ைளுடனான துப்பாக்ைிச் சூட்டுச் ைம்பைங்ைளும் அதன்
ைிசைைாை

மரணம்

ஏற்படலும்

தபான்ற

இடம்பபறும்

பல

ைம்பைங்ைள்

பற்றிய

அைதானித்துைருைின்தறாம்.
ைாலப்பகுதியில்

சுைாதாரக்

மறியற்

ைிசற

மீ றல்ைள்

முசறப்பாடுைசை

குறிப்பாைப்

பபருந்பதாற்று

ைாரணங்ைைினால்

பிரசைைைின்

நாம்
நிலவும்

உரிசமைள்

ைட்டுப்படுத்தப்படுசையில் இ
பதற்றத்திசன
மன

அ

ைாறான ைம்பைங்ைள் பபாதுமக்ைள் மத்தியில்

ம் அசமதியின்சமயிசன

த்தத்தின்

ைழ்

பபாலிைார்

அறிந்துள்ை

அதததைசை,

பிரசைைைின்

உரிசமைள்

ம் ஏற்படுத்தலாம்.

பணியாற்றுைின்றனர்

அரைியலசமப்பினால்
மீ றப்படுைதற்ைான

ைாறான

ன்பசத

நாம்

பாதுைாக்ைப்பட்டுள்ை

நியாயப்படுத்தலாை

அது

ருதபாதும் இருக்ை மு யாது.

அரைாங்ை

ங்குைிதிைள்

மற்றும்

ைட்டசைைைின்

பதைிைின்சம

ைாரணமாை அைைியமான உணவுப் பபாருட்ைசை ைாங்குதல் தபான்ற தமது
அ ப்பசடத் ததசைைசைப் பபாதுமக்ைள்
அைர்ைள்

பபாலிைாரினால்

ை ீ தயாக்

ைாட்ைிைைில்

மீ றுபைர்ைளுக்கு
டுக்ைதை

தமாைமாை
ைான்றாைக்

திராைப்

டும்

ர்த்திபைய்ய முயற்ைிக்சையில்
நடத்தப்படுைின்றனர்.
ைாண

பபாலிைார்

ன்றாலும்,

அ

மு

ம்.

இதசன

ைட்டத்திசன

ைட்டாயம்

நடை க்சை

ைாறான

நடை க்சை

தன்னிச்சையானதாைதைா அல்லது குறிப்பிட்ட நபரின் அசடயாைம் அல்லது
ை

ை

அந்த

தின்

அ ப்பசடயிலானதாைதைா

நியாயமானதாைவும்
பபருந்பதாற்றில்
பபரும்பாலான
பபாருைாதார
தமாைமாக்ைக்

ப்புரைானதாைவும்
உரிய

மக்ைள்

நிசலசமைசைப்
டாது.

உதாரணமாை,

ைிசறயிலசடப்பதற்ைான
பயன்படுத்தப்படாது

இருக்ைதை

ைைனத்திசனச்

ஏற்ைனதை

மற்றும்

பதாற்றுதநாய்

அ

பாரிய

டாது.

டும்;.

பைலுத்தும்

பைித்துைரும்

அது

தமலும்,

அதததைசை

மிைச்

ைிக்ைலான

பபாலிைாரின்

நடை க்சைைள்

தனிசமப்படுத்தல்

நடை க்சைைள்

த

ப்பதற்ைான

பரைசலத்

குறிக்தைாசை அசடைதற்ைானதாை இருக்ைதை
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இருக்ைக்

தடுக்கும்

ை ிைைாைப்
குறிப்பிட்ட

டும்.

ம் திைதி பைைியிடப்பட்ட பபாலிைாரின் ஊடை அறிக்சை

ைரிைசணக்குரியதாகும்.

பரப்புைசத நிறுத்துதல்

ஏபனனில்

தபாலியான

பைய்திைசைப்

ன்ற தபார்சையில் ைருத்து தைறுபாட் சன

ம்

ைருத்து பைைிப்பாட்டுக்ைான சுதந்திரத்திசன
பயன்படுத்தப்படுைதற்ைான

ம் பமௌனிக்ைச் பைய்ைதற்குப்

ைாத்தியத்திசன

இது

பைா

டுள்ைது.

இது

முசறயாை ைசரைிலக்ைணப்படுத்தப்படாத ஏற்பாடுைசை உள்ைடக்ைி
ைட்டத்தின்

ஏற்பாடுைசைக்

நபர்ைசைக்

சைதுபைய்து

பிரசைைைின்

மனித

ைட்டத்தினால்

குறிப்பிடுைின்றது.
பிசணயின்றித்

உரிசமைள்

மாத்திரம்

அசமைானதாைவும்

இதன்

ைிதமான

குறித்துசரக்ைப்படாது

இருக்ைதை

டும்

அ ப்பசடயில்

தடுத்துசைக்ை

மீ தான

மு

ை

அசமப்புக்ைைினால்

ைத்தின்

அரைியலசமப்புக்கு

ன்பதுடன் ைிைிதாைாரமானதாைவும்

அதிைாரம்

து~;பிரதயாைம்

பலைனமானைர்ைளுக்கு
ீ

உள்ைைர்ைளுக்கு

திராைவும்

திராைவும்

மட்டும்

பபாலி

ம் பாதுைாக்ை மறுத்தல்

டும்.

பைய்யப்படல்,

பாதிப்புறுநிசலயில்

ைட்டம்

பயன்படுத்தப்படல் மற்றும் பலைனமானைர்ைசை
ீ
உள்ைைர்ைசை

ம்.

ைட்டுப்பாடுைளும்

ைால ைரம்பிற்கு உட்பட்டதாைவும் பாகுபாடற்றதாைவும் இருக்ைதை
அரை

ள்ை

தன்னிச்சையாைப்

ம் பாதிப்புறுநிசலயில்

ைியசை அரைாங்ைத்தின் மீ தும்

தபான்ற அதன் முைைர்ைள் மீ தும் மக்ைள் பைா

டுள்ை நம்பிக்சை

துரிதமாை இ க்ைப்படுைதற்கு இட்டுச்பைல்லும். ைட்டம் தன்னிச்சையாைப்
பயன்படுத்தப்படுைதற்ைான உதாரணங்ைளுள் குருணாைல் தமயரின் பிறந்த
நாள்

பைா

ததரரின்

டாட்டம்

தாயாரின்

மற்றும்

மரணச்

ைங்சைக்குரிய

ைடங்கு

தபான்ற

இத்ததைந்த
சுைாதார

ைத்தாதி

த

ங்குைிதிைள்

மீ றப்பட்ட நிைழ்வுைைில் பபாலிைாரின் பங்குபற்றல் உள்ைடங்குைின்றது.
ைட்
ீ
ல் ைன்முசறக்கு முைங்பைாடுக்கும் பப
பபாலிைார்
மக்குக்

ஏற்றுக்பைாள்ை
ைிசடத்துள்ைன.

மறுக்ைின்ற
இது

ைைின் முசறப்பாட் சனப்

அதிர்ச்ைியூட்டும்

ஏற்ைனதை

ைன்முசறைசை தமலும் அதிைரிக்ைின்றன.

பப

ைள்

முசறப்பாடுைள்
முைங்பைாடுக்கும்

ரண ைிைாரசணைள் நசடபபற

முன்னதர சைதுபைய்யப்படும் ைம்பைங்ைள் இடம்பபற்றுள்ைன. உதாரணமாை,
யைிரு குருைிட்டதையின் சைதிசனக் குறிப்பிடலாம். இ

ைாறான சைதுைள்;,

குறிப்பாைப் பயங்ைரைாதத் தசடச் ைட்டம் மற்றும் ஐஊஊPசு ைட்டம் தபான்ற
ைட்டங்ைள்

பயன்படுத்தப்பட்டசம, தடுத்துசைக்ைப்பட்டுள்ைைரின்

மீ தும்

அைரின்

குடும்ப

உறுப்பினர்ைள்

மீ தும்

ஏற்படுத்தும்

பின்ைிசைவுைசைக்

ைருத்தில் பைாள்ைைில்சல.
பிசண

ன்பது

ரு ைிதிமுசறயாகும், அது ைிதிைிலக்ைல்ல

ம் ைிடயம்

பதாடர்பில் நாம் உங்ைைின் ைைனத்திசன ஈர்க்ை ைிரும்புைின்தறாம். தமலும்,
ைட்டத்தின்

ைிசுைாைம்

மற்றும்

பிசணயிசன ை ங்ை மு

தநாக்ைத்திற்கு

அசமைாை

மாை இருக்சையில் பபாலி

ை ங்குமாறும் குற்றமானது பிசண ை ங்ைக்

பபாலி

பிசணயிசன

யதாை இருந்து பிசணச்

ைட்டத்தில் குறித்துசரக்ைப்பட்டுள்ை ைிதிைிலக்குைள் பிரதயாைிக்ைத்தக்ைசை
அல்லாதசையாை
தை

டாம்

தை

இருப்பின்
ன்றும்

பிசணக்கு
நாம்

உங்ைைிடம்

பதரிைிக்ை
தாழ்சமயாை

க்பைாள்ைின்தறாம்.

ைட்டம்

மு

சமயாைப்

பாதுைாக்ைப்படதை

பிரதயாைிக்ைப்படுைதற்ைான

டும்

ன்ற

தடுத்துசைக்ைப்பட்டுள்ைைர்ைசைச்
ை ங்ைப்படுைசத
முசறயில்

அச ப்பிற்கு நாம்
இலங்சைப்

ம்

பபாலிைாரின்

ைலந்தாதலாைிப்பிசன

உறுதிப்படுத்துமாறு

தைாரிச்

அக்ைசறயின்
ைட்டத்தரணிைள்
ை

பைிக்ைக்

ைாணிப்பு

நடத்தக்

உரிசமைள்
அ ப்பசடயில்,

ைந்திக்ை

அ

இன்றித்

யதாை

ைட்டத்தரணிைள்

மதி

தனிப்பட்ட

இருப்பசத

ைங்ைம்

ம்

ைிடுத்துள்ை

தரவு ை ங்குைின்தறாம்.

பிரசைைள்

அரைியலசமப்பில்

அைர்ைைின் உரிசமைசைப் பயன்படுத்தக்
அ

ட்தைபசண

யைர்ைைாை

உள்ைனர்

உத்தரைாதப்படுத்தப்பட்டுள்ை
யைர்ைைாை உள்ைனர் மற்றும்
ன்பசத

உறுதிப்படுத்த

நாம்

பபாலிைாரிடம் பின்ைரும் தைாரிக்சைைசை முன்சைக்ைின்தறாம்:
•

அரைியலசமப்புக்கும்

ைம்பந்தப்பட்ட

ைட்டங்ைளுக்கும்

இசயபுறல்

மற்றும் ைட்டமானது தன்னிச்சையான முசறயிதலா அல்லது பாகுபாடுமிக்ை
முசறயிதலா அமுல்படுத்தப்படைில்சல
•

ன்பசத உறுதிப்படுத்தல்

மறியற்ைிசற மீ றல் ைம்பைங்ைசை உடன யாை ைிைாரித்தல் மற்றும்

ைிைாரசணைைில் இருந்து ை

டறிந்தைற்றிசனப் பைிரங்ைப்படுத்தல்

மீ றல்ைள், குறிப்பாை

•

பபாதுமக்ைைின்

அரைாங்ை

அதிைாரிைைின்

முசறப்பாடுைசைப்

பபாலிைார்

மீ றல்ைள்

பற்றிய

ஏற்றுக்பைாள்ைின்றனர்

ன்பசத உறுதிப்படுத்தல்
ைட்டு
ீ

•

ைன்முசற

உள்ைடங்ைலாைப்

பாலியல்

மற்றும்

பால்நிசல

அ ப்பசடயிலான ைன்முசறக்குப் பபாலிைார் உரியமுசறயிலும் பதா ில்
தியாைவும் பதிற்பையற்பாடாற்றுைின்றனர்
•

சுைாதார

பதாடர்புசடய

ங்குைிதிைசை
ைிடயங்ைள்

நடந்துபைாள்ைதை

டும்

மீ றல்

பதாடர்பாைச்

ன்பசத உறுதிப்படுத்தல்
தபான்ற

பபருந்பதாற்றுடன்

ைமுதாயத்துடன்

ைாறு

ன்பது பற்றிப் பபாலிைாருக்கு ை ிைாட்டல்ைசை

ை ங்ைல்
•

நடமாட்டம்

பதாடர்பான

ங்குைிதிைைில்

தமற்பைாள்ைப்படும்

மாற்றங்ைசைப் பபாதுமக்ைளுக்கு உடன யாைவும் பதைிைாைவும் ைிங்ைைம்
மற்றும் தமிழ் பமா ிைைில் பதரியப்படுத்தல்
•

பபருந்பதாற்றுத் பதாடர்பான ைட்டுப்பாடுைள் பற்றிய தைைல்ைசைப்

பபற்றுக்பைாள்ைதற்ைாைப் பிரசைைள் பயன்படுத்தக்
இசணப்பிசன (ப

ாட்சலன்) ஏற்படுத்தல்

நன்றி,
பா ய அசமப்புைள்,
1.அ

ராதபுர கு மக்ைள் கு

.

2. பைாள்சை மாற்றுைளுக்ைான சமயம்.
3.மனித உரிசமைள் மற்றும் தமம்பாட்டு சமயம்.
4.படமிந்து
5.ை

ட்டு சமயம்.

மனித உரிசமைள் அலுைலைம்.

ய துரித பதாசலதபைி

6.

ம்பாந்ததாட்சட மனித உரிசமைள் முதலுதைி சமயம்.

7.மனித உரிசமைள் தங்குமிடம்.
8.ைாலி மனித உரிசமைள் முதலுதைி சமயம்.
9.தைைல்

ைணப்படுத்தல் சமயம்.

10.ைட்டம் மற்றும் ை
11.ததைிய மீ ன்ைை

ைம் நம்பிக்சை.
ற்றுசம சமயம்.

12.ததைிய அசமதி ைசப.
13.ததைிய

த்துச ப்பு தமம்பாட்டு அறக்ைட்டசை.

14.ைிைப்பு பைா
15.ைாழ்க்சை உரிசம மனித உரிசம சமயம்.
16. ஜனநாயைத்திற்ைான உரிசமைள்
17.ைட்ட மன்றத்தின் ைிதி.
18.ைிராமப்புற பப

ைள்.

19.சுய ைக்தி சமயம்.
20.உன ைக்தி சமயம்.

ட்டு.

