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இலங்கை வெளிநாட்டு அலுெல்ைள் அகைச்சர் ைங்ைள சைரெரீ, பா.உ. 
அெர்ைளினால் ஆற்றப்பட்ட உகர 

2017 வபப்புருெரி 28 ஆந் திைதியன்று நடாத்தப்பட்ட ஐக்ைிய நாடுைள் ைனித உரிகைைள் 
ைன்றத்தின் 34 ஆம் அைர்ெின் உயர்ைட்டப்பிரிவு 

 

திரு தலைவர் அவர்களே!  

மனித  உரிலமகள் உயர் ஸ்தானிகர் அவர்களே / அம்மணி , பிரதி மனித உரிலமகள் உயர் 
ஸ்தானிகர் அவர்களே!  

அதிளமன்லம தங்கிளயார்களே! 

முக்கிய ளபராேர்கள் அவர்களே! 

அம்மணிகளே! கனவான்களே! 
 

அதிகூடுதைான எண்ணிக்லகயிைான பிரமுகர்கள் சமூகமேித்துள்ேனரரன நான் நம்புகின்ற 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிலமகள் மன்றத்தின் 34வது அமர்வில் இன்று நான் 
சமூகமேித்திருப்பலத ஒரு ரகௌரவமான சம்பவமாக கருதுகின்ளறன். 

உைகம் முழுவதிலும் மனித உரிலமகேின் அடிப்பலையும் மனித உரிலமகேின் 
அடிப்பலைகளும் பற்றி ளகள்வி எழுப்பப்பட்டுக் ரகாண்டிருக்கும் ளநரத்தில் நான் இன்று 
உங்கள் முன்னிலையில் சமூகமேித்த நிலையிலுள்ளேன்.  

சமூக நைளனாம்பிகள் அறியாலம என்னும் நூல்கலேக் ரகாண்டு இலணயங்கலே 
பின்னிக் ரகாண்டிருக்கும் நிலையில் ‘நல்ைாட்சி’ என்ற ரபயரில் நாம் பங்கேிப்புச் ரசய்யும் 
அளநக பூளகாேப் ரபறுமதிகள் பற்றிய சவால்கள் எழுப்பப்படுகின்றன. இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
இந்த அலமப்பின் வகிபாகம் முன்னர் எப்ரபாழுதும் இருந்தலதவிை கூடுதைான 
ஜனரஞ்சகமானதாகிக் ரகாண்டிருக்கின்றது.  

 

திரு. தலைவர் அவர்களே! 

இந்த மன்றம் இைங்லகயின் வரைாற்றுைன் பரிச்சயமானரதான்றாகவுள்ேது. மறுப்பு, 
ஈடுபாடின்லம, மற்றும சுயதனிலமப்படுத்தப்பட்ை நிலை ஆகியன பை ஆண்டுகோக 
நிலைத்திருந்ததன் பின்னர் சனாதிபதி லமத்திரிபாை சிறிளசன அவர்களும் பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்களும் மனித உரிலமகள், நல்ைாட்சி, சட்ை ஆட்சி, நீதி, நல்ைிணக்கம் 
மற்றும் ரபாருோதார அபிவிருத்தி ஆகியவற்றின் நியதிகேின் பிரகாரம் உருவமாற்ற 
தைப்பாலதரயான்றில் எமது நாட்லை இட்டுச் ரசல்வதற்கான நைவடிக்லககலே 
ளமற்ரகாண்டிருந்தனர். 

எமது நாட்டு மக்கள் 2015 சனவரியில் நைாத்தப்பட்ை ளதர்தைில் சனாதிபதி சிறிளசனவிற்கு 
ரபரும் எண்ணிக்லகயில் வாக்கேித்து பாரிய ரவற்றிரயான்லறப் ரபற்றுக் 
ரகாடுத்துள்ேனர். சனாதிபதிப் பதவிக்கான எந்த ளவட்பாேர் ஒருவருக்கும் வழங்கப்பைாத 
அேவில் அதிகூடுதைான எண்ணிக்லகயில் வாக்கேித்துள்ேனர். அத்துைன் 
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வைமாகாணத்திலும் கிழக்கு மாகாணத்திரும் லமத்திரிபாை சிறிளசன அவர்களுக்கான 
வாக்குகள் முன்னால் எப்ரபாழுதும் இல்ைாத அேவிற்கு அதிகூடுதைான 
எண்ணிக்லகயிைானதாகவிருந்தது. அந்த அேவிற்கு மக்கள் தங்களுலைய நம்பிக்லகலய 
அவர் மீது ரகாண்டிருந்தனர். இந்த வாக்குகேின் எண்ணிக்லக கைந்த காைத்தில் 
இருந்தலதவிை எந்த அேவிலும் குலறந்ததாகவிருக்க மாட்ைாது என மக்கள் நம்புகின்றனர். 
எனளவ நான் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எமக்கு வாக்கேித்துள்ே மக்களுக்கு நாம் நன்றி 
பாராட்ைக்கைலமப்பட்டுள்ளோம்.  எனளவ இத்துைன் மட்டுமன்றி நாம் அவர்களுலைய 
நம்பிக்லகலய நிலைநிறுத்த ளவண்டிய நிலையிைிருக்கின்ளறாரமன்பதுைன் இலதச் ரசய்ய 
ளவண்டிய ரபாறுப்ளபற்லபயும் உலையவர்கோகவும் உள்ளோம். 
 

திரு. தலைவர் அவர்களே! 

2015 ஆகஸ்ட்டில் பாராளுமன்றத் ளதர்தல் முடிவலைந்தவுைன் உைனடியாக இந்த 
உறுதியான தீர்மானத்துைன் நாம் ‘இைங்லகயில் நல்ைிணக்கத்லதயும் ரபாறுப்புக் 
கூறலையும்’ எனத் தலையங்கமிைப்பட்ை 30/1 ஆம் தீர்மானத்திற்கு  இலண அனுசரலண 
வழங்கியுள்ளோம். இத்தீர்மானம் 2015 ஒக்ளைாபர் 01 ஆந் திகதி இம்மன்றத்தினால் 
ஏளகாபித்த முடிவாக ஏற்றுக் ரகாள்ேப்பட்ைது.    

30/1 ஆம் இைக்கத்லதக் ரகாண்ை தீர்மானத்திற்கு இலண அனுசரலண வழங்கும்  
வரைாற்று ரீதியான நைவடிக்லகலய இைங்லக எடுத்த பின் ஓராண்டு அல்ைது 15 
மாதங்கள் முடிவலைந்த்தன் பின்னர் நான் இன்று உலரயாற்றுகின்ளறன். எமது நாட்டிலுள்ே 
அளநகர் எம்மால் எடுக்கப்பட்ை இந்த நைவடிக்லக ரதாைர்பில் கண்ைனம் 
ரதரிவித்துள்ேதுைன் ரதாைர்ந்தும் கண்ைனம் ரதரிவித்துக் ரகாண்டிருக்கின்றனர். சிைர் 
எமது இந்த நைவடிக்லகலய நாட்டு மக்களுக்கான துளராகச் ரசயைாகவும் நாட்லைக் 
காட்டிக் ரகாடுத்த நம்பிக்லகத் துளராகமாகவும் கூைக் கருதுகின்றனர். 2018 ஆம் ஆண்லை 
ளநாக்கி நாம் ளமற்ரகாள்ளுகின்ற  இப்பிரயாணத்தின் ளபாது சுதந்திரமான நாரைான்றின் 
மக்கோக நாம் ரபற்ற எமது 70 வது சுதந்திர ஆண்டில் நாம் எேிய ரசய்தரயான்லறக் 
குறிப்பிடுகின்ளறாம்.  

1948 ஆம் ஆண்டில் எமது நாட்டிற்கு சுதந்திரத்லதப் ரபறுவதற்கு எமது நாட்டு 
மக்கள் அதாவது சிங்கேவர்களும் முஸ்ைிம்களும் தமிழர்களும் பைமதங்கலேயும் 
ரவவ்ளவறு நம்பிக்லககலேயும் உலையவர்கோகவும் பால், சாதி, இனம் 
ஆகியவற்லறச் ளசர்ந்தவர்கோகவும் இருந்தளபாதிலும் அவற்லறப் பற்றி ளபதம் 
பாராைைாமல் ஒற்றுலமயாகச் சுதந்திரத்லதப் ரபற்றதன் பின்னர் நாம் எமது நாட்டு 
மக்கள் அலனவருக்கும் சமமான உரிலமகள் உலையவர்கள் என்பலத மறந்ததன் 
காரணமாக தனிப்பட்ைவர்கேின் பூரணமான நாட்டு மக்கள் என்ற நிலையில் ஒன்று 
பைத்தவறியுள்ளோம். இதன் காரணமாக நான் எமது நாட்டு மக்கள் 
எய்தியிருக்கக்கூடிய அதி உயர்ந்த நிலைகலே அலையத்தவறியுள்ளோம். இது 
நாட்லைக் கட்டி எழுப்புவதில் ரதேிவான ஓர் பரிளசாதலனயாகவிருந்த இந்த நிலை 
கண்டிப்பாக ளமலும் ரதாைரப்படுவது ரபறுமதியான விையமன்று. நாம் இந்த 
உண்லமலய ஏற்றுக் ரகாள்ளும் துணிவுலையவர்கோகவிருத்தல் 
ளவண்டுரமன்பதுைன் இந்த சகாப்தம் முடிவலைய ளவண்டும். நாம் தற்ளபாதிைிருந்து 
கட்டிரயழுப்புவதற்கு நாடுகின்ற இைங்லக என்பது நீதி ஆட்சி ரசலுத்தும் 
நாைாகவிருத்தல் ளவண்டும். அத்துைன் இங்கு மனித உரிலமகளுக்கு ரபறுமதி 
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வழங்கப்பைல் ளவண்டும். இங்கு தனிப்பட்ைவர்கள் ஒவ்ரவாருவரினதும் 
உண்லமயான மதிப்பு நிலைளபறாக கலைப்பிடிக்கப்பைல் ளவண்டும். இங்கு சிவில் 
சமூகமும் ஊைகங்கள் அவற்றின் உரிய வகிபாகத்லத வகித்தல் ளவண்டும். 
இைங்லக மக்கள் நீதித் துலறயின் சுதந்திரத்தின் முக்கியத்துவத்திலும் சட்ை 
ஆட்சியிலும் நம்பிக்லக லவத்திருக்கின்றர். அத்துைன் இங்கு அலனவருக்கும் சம 
உரிலமகள் உண்டு.  

 

 

தலைவர் அவர்களே!  

இப்பிரயாணத்தில் நாம் முன்ளனறிச் ரசன்று ரகாண்டிருக்கும் ளபாது இருதரப்புகேிலும் 
உள்ே கைந்தீவிரவாத சக்திகளும் பின்னலைவுச் சக்திகளும் குறுகிய மற்றும் 
குறுந்தவலணக்காை அரசியல் ைாபத்லதப் ரபறுவதற்காக தலைகலே ஏற்படுத்திக் 
ரகாண்டிருக்கின்றன. கைந்த 2 ஆண்டுகேில் நாம் எய்தியுள்ே பாரதூரமான எந்த 
இைாபங்கலேயும் ஏற்றுக் ரகாள்வதற்கு முரட்டுத்தனமாக மறுப்புத் ரதரிவிக்கும் இந்த 
சக்திகள் நாம் ஒன்றில் அதிகூடிய ளவலைலயச் ரசய்துள்ளோம் அல்ைது மிகவும் குலறந்த 
ளவலைலயச் ரசய்துள்ளோம் என விவாதிக்கின்றனர். இப்பின்னணியில் நான் 
பிரரசல்சிைிருந்து GSP+ சலுலககலேப் ரபறுவதற்கான சிபாரிசும் ஐக்கிய அரமரிக்க 
நாடுகேிைமிருந்து கிலைக்கும் கச்சிதமான உதவியும் பற்றி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ைலம 
பற்றிக் குறிப்பிைவிரும்புகின்ளறன். இது கைந்த இரண்டு ஆண்டுகேில் இைங்லகயில் 
எய்தப்பட்ை முன்ளனற்றத்திற்கான அங்கீகாரமாகும் என்பதுைன் நாம் வரும் மாதங்கேில் 
அவற்றின் விதிமுலறயான அங்கீகாரம் கிலைப்லத எதிர்பார்த்துக் ரகாண்டிருக்கின்ளறாம்.  

 

தலைவர் அவர்களே! 

இறுதியாக 2016 யூன் 29 ஆந் திகதியன்று நான் இந்த மன்றத்தில் உலரயாற்றியதன் பின்னர் 
பின்வரும் விையங்கள் நிலறளவற்றப்பட்டுள்ேன.  

o வலுக்கட்ைாயமாக காணாமல்ளபாகச் ரசய்யப்படுவதிைிருந்து சகை நபர்களுக்கும் 
பாதுகாப்பு அேிப்பதற்கான சருவளதச சமவாயத்திற்கு ரசயல்வலு அேிப்பதற்கான 
சட்ைவாக்கம் அலமச்சரலவயினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ேதுைன் அரசாங்க 
வர்த்தமானியில் ரவேியிைப்பட்டுள்ேதுைன் அது குறுகிய காைப்பகுதிக்குள் 
பாராளுமன்றத்தல் சமர்ப்பிக்கப்படுரமன எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.  

 

o முன்ரமாழிவு ரசய்யப்பட்டுள்ே பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான சட்ைத்தின் ரகாள்லக 
மற்றும் சட்ைக் கட்ைலமப்புகேின் வருத்தலமத்தல் ஏற்றுக்ரகாள்ேப்பட்ை சருவளதச 
நலைமுலறகளுக்கு அலமவாக முன்ளனற்றமலைந்துள்ேது.  

 

o இைங்லக பாராளுமன்றமானது காணாமல் ளபாளனார்கள் பற்றிய நிரந்தர 
அலுவைகரமான்லற நிறுவுவதற்கு சட்ைவாக்கரமான்லற வகுத்துள்ேது. 
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o ளமாதைினால் பாதிக்கப்பட்டு ளமற்ரகாள்ேப்படும் இைப்ரபயர்வுக்காக நீடித்து 
நிற்கக்கூடிய தீர்வுகள் மீதான ளதசிய ரகாள்லகரயான்று அலமச்சரலவயினால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ேது.  

 

o 2010 ஆம் ஆண்டிற்கான 19 ஆம் இைக்க இறப்புகள் பதிவு (தற்காைிக ஏற்பாடுகள்) 
சட்ைமானது பாராளுமன்றத்தினால் திருத்தப்பட்ைதுைன் வாராலமக்கான 
சான்றிதழ்கள் வழங்குதலும் இயலுமானதாக்கப்பட்டுள்ேது. 
 

o அரசாங்கத்தின் அலழப்பின் ளபரில் அப்ளபாலதய ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் 
ரசயைாேர் நாயகமாகிய திரு. பான் கி மூன் அவர்களும் சிறுபான்லமளயார்கள் 
விையங்கள் பற்றிய விளசை ஊைகவியைரும் இந்நாட்டிற்கு விஜயம் ரசய்துள்ேனர். 
 

o 2012 ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் இைக்க ஐக்கிய நாடுகள் அலமப்பின் 4 (7) ஆம் 
ஒழுங்குவிதியின் கீழ் பதவிப்ரபயர் குறிப்பிைப்பட்ை நபர்கேின் நிரல் ளமலும் 
திருத்தப்பட்டுள்ேது.  

 

o புைம்ரபயர் ரதாழிைாேர்கள் பற்றிய குழுவினாவிலும் இனப்பாரபட்சம் அகற்றுதல் 
பற்றிய குழுவினாலும் சித்திரவலதக்கு எதிரான குழுவினாலும் ரபண்களுக்கு 
எதிரான பாரபட்சம் அகற்றல் குழுவினாலும் இைங்லகயின் காைாந்தர அறிக்லககள் 
கவனத்திற்கு எடுத்துக் ரகாள்ேப்பட்ைன.  

 

o அடிப்பலை உரிலமகள், நீதித்துலற, சட்ைமும் ஒழுங்கும், அரசாங்க நிதி, அரசாங்க 
ளசலவ மற்றும் மதிக்கும் புற எல்லைக:கும் இலையிைான ரதாைர்பு ஆகியன 
மீதான பிரகைனம் ரசய்தல் மற்றும் அறிக்லககள் சமர்ப்பித்தல் சிறப்புப்பணி 
வழங்கப்பட்ை வழிகாட்ைல் குழுவின் 6 உபகுழுக்கேின் அறிக்லககள் பூர்த்தி 
ரசய்யப்பட்டு அரசியைலமப்பு ளபரலவயிைம் லகயேிக்கப்பட்டுள்ேன.  

 

o பரந்த கைந்துலரயாைல் நலைமுலற மூைமாக உருவாக்கப்பட்ை 2017 ைிருந்து 2021 
வலரயுள்ே காைப்பகுதிக்கான ளதசிய மனித உரிலமகள் ரசயல்திட்ைம் 
அலமச்சரலவயினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ேது.  

 

o தகவல்கள் சட்ைததிற்கான உரிலம இவ்வாண்டு ரபப்புருவரி 3 ஆந் திகதியன்று 
நலைமுலறக்குக் ரகாண்டுவரப்பட்ைது. 
 

o உள்ேக ரீதியாக இைம்ரபயர்ந்தவர்களுக்கு 11,253 வடீுகள் 
லகயேிக்கப்பட்டுள்ேதுைன் உள்ேக ரீதியாக இைம்ரபயர்ந்தவர்களுக்கு 2017ஆம் 
ஆண்டில் 5,732 வடீுகள் குறித்ரதாதுக்கப்பட்டுள்ேன. 
 

o 2016 ஆம் ஆண்டில் நைன் ரபறுபவர்களுக்கான நபர்கேின் புனரலமப்பு, ஆதனங்கள், 
லகத்ரதாழில்கள் அதிகாரசலப ரகாடுப்பனவுகள் 605,809,359.00 ரூபாவாகவிருந்ததுைன் 
2017 ஆம் ஆண்டிற்கு 574,000,000.00 ரூபா குறித்ரதாதுக்கப்பட்டுள்ேது.  

 

o 2016 ஆம் ஆண்டில் 5,515.98 ஏக்கர் முடிக்குரிய காணிகளும் 2,090.03 ஏக்கர் 
தனியார்கேின் காணிகளும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ேன.  அத்துைன் 1,383.51 ஏக்கர் 
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முடிக்குரிய காணிகளும் 30.54 ஏக்கர் தனியார்கேின் காணிகளும் 2017 சனவரியில் 
விடுவிக்கப்பட்டுள்ேன.  

 

o 2017 சனவரி 8 ஆந் திகதியிைிருந்து 14 ஆந் திகதி வலரயுள்ே காைப்பகுதியில் 
ஒன்று ளசர்ந்து லகளயாடு லகளசர்த்து எமது பல்வலகலமத் தன்லமயின் 
ரசழிப்பிற்கு மதிப்பும் அேித்து சமாதானம், புரிந்துணர்வு மற்றும் பரஸ்பர நம்பிக்லக 
ஆகியவற்லற வேர்த்ரதடுத்து இைங்லகயின் பல்வலகலமயில் ஐக்கியமாக 
இலணந்த புதிய இைங்லகரயான்லற உருவாக்குவதற்கான வாக்குறுதிலய 
பாைசாலைச் சிறுவர்களுைன் சகை அரசாங்க உத்திளயாகத்தர்களும் ளசர்ந்து 
எடுத்துள்ேலம அவதானிக்கப்பட்டுள்ேது.  

 

திரு. தலைவர் அவர்களே! 

இக்காைப்பகுதியில் ரவற்றிகரமாகப் பூர்த்தி ரசய்யப்பட்ை பிறிரதாரு முக்கியமான 
நல்ைிணக்கப் ரபாறுப்ளபற்று என்னரவனில் நல்ைிணக்கப் ரபாறிமுலறகள் மீது 
கைந்துலரயாைல் சிறப்புப் பணியணியினால் நைாத்தப்பட்ை ரபாதுமக்களுைனான 
கைந்துலரயாைல்கோகும். இதுளவ இந்நாட்டில் நிலறளவற்றப்பட்ை இத்தன்லம வாய்ந்த 
முதைாவது பணியாகும். வாழ்க்லகயின் பை துலறகேிலுமுள்ே நபர்கேிைமிருந்து 7000 
ற்கும் ளமற்பட்ை எழுத்திைான சமர்ப்பிப்புகள் ரபறப்பட்டுள்ேன. இந்த நபர்கேில் பைர் 
தங்களுலைய கருத்துக்கலே ரதரிவிப்பதற்கு முன்வந்த மனித உரிலமகள் மீறப்பட்ைதன் 
காரணமாக பாதிக்கப்பட்ைவர்கோகவிருந்தனர். சிறப்புப் பணியணியின் அறிக்லகயானது 
தற்ளபாது உண்லமளதைல், ஈடுரசய்தல்கள், நீதி மற்றும் பிற நல்ைிணக்க 
நலைமுலறகளுக்கான இலயபுள்ே ரபாறிமுலறகலே வடிவலமத்தல் ரதாைர்பில் தற்ளபாது 
ஆய்வு ரசய்யப்பட்டுக் ரகாண்டிருக்கின்றது.  

நாம் உண்லமளதைல் ஆலணக்குழு மீதான வலரவுச்சட்ைவாக்கம் அடுத்த இரண்டு 
மாதங்களுக்குள் அலமச்சரலவக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுரமன எதிர்பார்த்துக் 
ரகாண்டிருக்கின்ளறாம். மனித உரிலமகள் மீறல்கேினால் பாதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு நீதி 
வழங்கப்பை ளவண்டுரமன்ற எமது தீர்மானம் உறுதியானதாகவுள்ேது.  

சித்திரவலத நிகழ்வு ரதாைருகின்றது என்ற குற்றச்சாட்டுகலே பாரதூரமானலவகோக 
எடுத்துக்ரகாள்ளும் அளத ளவலேயில் அரசாங்கமானது சித்திரவலதக்கு எதிரான 
கடுலமயான ரகாள்லகலயப் ளபணுகின்றது என்பலத வைியுறுத்தியுள்ேது. இது கைந்த 
ஆண்டில் சித்திரவலதக்கு எதிராக சனாதிபதி அவர்கள் பங்குபற்றியுள்ே சம்பவம் மூைம் 
ரசய்முலறயில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ேது. ளதசிய மனித உரிலமகள் ஆலணக்குழுவானது 
சமீபத்தில் சம்பவங்கள் கீழ்ளநாக்கிச் ரசல்லும் முலறயினால் சித்திரவலதகள் 
குலறந்துள்ேதாக எமக்குச் சுட்டிக்காண்பித்துள்ேது. ஓர் சித்திரவலதச் சம்பவம் கூை பை 
சம்பவங்கோகவிருக்கும். இைங்லக மனித உரிலமகள் ஆலணக்குழு, ரபாைிசு 
ஆலணக்குழு, சட்ைம் மற்றும் ஒழுங்கலமப்பு அலமச்சு ஆகியனவும் பிற இலயபுள்ே 
முகவர் நிலையங்களும் சித்திரவலதலயத் தடுப்பதற்கும் அலத எதிர்த்துப் 
ளபாரடுவதற்குமாக ஒன்றாகச் ரசயற்படுகின்றன. அளநக பிறதுலறகேில் எமக்கு உதவி 
ளதலவப்படுகின்ற முலறயில் இத்துலறயிலும் கூை எமக்கு ரதாழினுட்ப உதவி 
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ளதலவப்படுகின்றது. இத்துலறயில் அனுபவமுலைய நாடுகள் எமக்கு உதவி வழங்குவதற்கு 
முன்வருரமன நான் நம்புகின்ளறன்.  

 

தலைவர் அவர்களே!  

ஆரசியைலமப்பின் வலரவு நலைமுலற  ஜனநாயகப்படுத்துவதற்கு மட்டுமன்றி ளமாதல் 
மீேவும் நிகழாமைிருப்பலத உறுதிப்படுத்துவதற்கும் கூை இரண்டு விையங்களுக்கு 
அதாவது லமயவிையமாகவும் இருப்பதற்கு அத்தியாவசியமானரவான்றாகவுள்ேது. 2016 
ஏப்ரைில் இைங்லகப் பாராளுமன்றமானது பாராளுமன்றத்தினால் கவனத்திற்கு எடுத்துக் 
ரகாள்ேப்படுவதற்காக வலரவு அரசியைலமப்புச் சட்ைமூைரமான்லறத் தயாரிப்பதற்கான 
தீர்மானரமான்லற ஏகமனதாக நிலறளவற்றியுள்ேது. நாம் எமது நாட்டின் 70 ஆம் ஆண்டு 
சுதந்திர தினத்லத அணுகிக் ரகாண்டிருக்கும் ளவலேயில் நாம் மிக நீண்ைகாைமாக 
பிரிந்திருந்த எமது மக்கலே இலணக்கும் ஓர் நைவடிக்லகயாக எமது பூரண இதயபூர்வ 
அபிைாலசயுைன் எமது நாட்டின் நவனீ வரைாற்றில் இந்தப் பணியில் ஈடுபடுவதற்கு 
நாட்ைம் ரகாண்டுள்ளோம். பாராளுமன்ற நலைமுலறயும் சர்வஜன வாக்ரகடுப்பும் எமக்கு 
கண்டிப்பான தட்டிக்கழிக்க முடியாத விையங்கோகும். நாம் இந்த அரசியைலமப்பு அதாவது 
3வது குடியரசு அரசியைலமப்பு இதற்கு முன்னிருந்த அரசியைலமப்புகலேப் ளபாைன்றி 
எமது மக்கேின் உண்லமயான அபிைாலசகலேப் பிரதிபைிக்கும். முன்லனய 
அரசியைலமப்புகள் ஒற்றுலம மற்றும் கைந்துலரயாைல் நலைமுலறகலேச் 
சம்பந்தப்படுத்தியிருக்கவில்லை. பை ஆண்டுக்காை ளமாதலுக்குப் பின்னர் 
நிலறளவற்றுதுலற, சட்ைவாக்கத் துலற, இலறலமத்துலற, அதாவது எமது நாட்டு மக்கள் 
தங்களுலைய எதிர்காைத்லத வலரயறுப்பதற்கும் சகை பிரலஜகளுக்கும் சமமான 
உரிலமகள், நீதி, மதிப்பு ஆகியனவற்லற உறுதிப்படுத்துவதற்கும் பல்ைின, பல்மத  மற்றும் 
எமது நாட்டின் பன்ரமாழி இயல்புத்  தன்லமயுலைய மக்கேினதும் மற்றும் 
பிரலசகேினதும் வாழ்க்லக மீது தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும் தீர்மானங்கேில் கூடுதைான 
அேவில் முழுலமயாகப் பங்குபற்றுவதற்கான அவர்களுலைய உரிலமலய 
நிலைநாட்டுவதற்கும் ளமாதல் மீேவும் நிகழாமைிருப்பலத உறுதிப்படுத்துவதற்குமான ஓர் 
நைவடிக்லகயாக இலத நாம் ளமற்ரகாள்ேவுள்ளோம். 

 

தலைவர் அவர்களே! 

எமது மக்களுக்கான எமது ரபாறுப்ளபற்புகள் மற்றும் பணிப்பாலணகேிைிருந்து 
எழுந்துள்ேதும் நாம் ரபாறுப்ளபற்றதுமான இப்பிரயாணம், சவால்லகே நாம் எதிர்ளநாக்கும் 
நிலையிலுள்ேதாகும். இப்பிரயாணம் ரவற்றி மற்றும் பின்னலைவுகள் ஆகிய இரண்லையும் 
தன்னகத்ளத ரகாண்டுள்ேது. உண்லமயான அரசியலுக்கு உட்பட்ை நாோந்த உைகத்தில் 
நாம் பை தலைகலேயும் கஷ்ைங்கலே எதிர்ளநாக்கிக் ரகாண்டிருக்கும் நிலையில் 
காைத்துக்குக் காைம் சுற்று வழிகேில் ரசல்ை ளவண்டியதாகவிருக்கைாம். எனினும், நாம் 
மாற்றமலையாமைிருக்கும் ளசரிைத் தூரத்லதச் ரசன்றலைய ளவண்டுரமன்பளத எமது 
உறுதிப்பாைான தீர்மானமாகும். வாழ்க்லகயின் பை துலறகேிலுமுள்ே எமது சகை 
பிரலஜகேினதும் சருவளதச சமூக பங்காேர்கேினதும்  ரவேிநாடுகேிலுள்ே 
இைங்லகயர்கேினதும் உதவியுைனும் ரபாறுலம, புரிந்துணர்வு மற்றும் நிலையானதும் 
திைமானதுமான முயற்சி மற்றும் விைாமுயற்சி  ஆகியவற்றிலன ளமற்ரகாண்டும் ரபற்றும் 
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நல்ைிணக்க நலைமுலறலய நாம் ரவற்றிகரமானதாக்கி முன்ளனற்றகரமானதும் 
ஐக்கியமானதுமான சமூகத்லத உருவாக்கி சமூக – ரபாருோதார அபிவிருத்தியின் புதிய 
உயர் மட்ை நிலைகளுக்கு எமது நாட்டு மக்கலே இட்டுச் ரசல்வதற்காக ஐக்கியத்துைன் 
பணியாற்றவும் முடியுரமனவும் நாம் உறுதியாக நம்புகின்ளறாம். நாம் வேவாய்ப்லபயும் 
பல்வலகலமயில் ஐக்கியத்லதயும் ரகாண்டுள்ேதாகவும் மனித உரிலமகலேயும் 
நீதிலயயும் சைை ஆட்சிலயயும் லகப்பிடிக்கும் நாைாகவிருந்து இைங்லகலய ஓர் 
பிரகாசித்துக் ரகாண்டிருக்கும் உதாரணமான நாைாக ஆக்கமுடியுரமனவும் நாம் 
நம்புகின்ளறாம்.   

 

நன்றி. 


