Item No 4

நடத வஷய

க

 ெபாற ேவ எற நிஜமான

எண இ#ைல:
இ#ைல ப&பைண  ந#லிண க'( மான
ஆைண *வ ப+(ைரகைள நைட.ைறப'(வத/ெகன
இல

ைகய# .ென  ேதசிய ெசய/தி1ட'தி# காணப

ைறபாக2

இல

ைகய# நடத ேமாசமான மன3த உ+ைம ம5 ற#க2 ெதாட6ப#

சபதப1டவ6க2 ம5 ( நடவ& ைக எ க அநா
தவறிவ8வதா#, /றவாள3க2 ச1ட'தி ப&ய# இ8(
தபவ8 நிைல ந9& கிற(. அநா1&# எேத:சதிகார
த காவ;, சி'ரவைத<, த

காவலி# ஆ1க2

ெகா#லபவெதப( க1பா&றி ந9&'( ெகாேடதா
ேபாகிறன. வதைல லிக
வ( . வ8ட

டனான ஆ<த ேமாத#க2 .&= 

க2 தா&வ1டேபாதி; இப&யான உ+ைம

ம5 ற#க2 ெதாட6( நடபதாகேவ ெச>திக2 வ(ெகா&8கிறன.

வதைல லிக

ட ெதாட6 இ8ததாக சேதகி கபபவ6க2

?/ கண காேனாைர .ைறயான /ற:சா1ேடா வழ 
வசாரைணேயா இறி' த'(ைவ க அதிகா+க2 இறள=
பய

கரவாத' தைட: ச1ட'ைத (PTA) பயப'திவ8கிறன6.

நி6வாக வசதி காக ஆ1கைள ெந
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PTA அAமதி கிற(. தா

க2 சி'ரவைத  உ2ளானதாகேவா பற

வைகய# ேமாசமாக நட'தப1டதாகேவா ைகதிக2 /றசா1
ப1ச'தி# அவ/ைற நிBப க ேவ&ய ெபாைப அ ைகதிகள3
ம5 ேத இ:ச1ட ஏ/றிைவ'(வகிற(. க8'( ெவள3பா1
Dததிர'ைத<, ஆ1க2 ஒ Dததிர'ைத<
ஒ வதாக=, மா/

க8'ைத நD வதாக= இ(

அைம(2ள(. இப&யான பர:சிைனகைள ச6வேதச ெபா(மன3
சைப ஏ/கனேவ வவரமாக ஆவணப'தி<2ள(.i

ஐநா மன3த உ+ைமக2 மற (HRC) 22 மா6: 2012 அ
நிைறேவ/றிய 19/2 எ ெகாட த96மான எப( ேபா6
உ2ள31ட ேமாசமான மன3த உ+ைம ம5 ற#க
நடவ& ைககைள இல

/ற

க2

 ெபா

ைக எ க ேவ எ

வலி<'(வதி# ஒ8 . கியமான .ேன/றமா. இல

ைக

அரD அைம'த ப&பைன  ந#லிண க'( மான
ஆைண *வ (LLRC) ப+(ைரகைள ெசய#ப'த ".*ைமயான
ெசய/ தி1ட" ஒைற இல
"ச6வேதச ச1ட
வஷய

க

ைக உ8வா க ேவ எ

க2 ம5 றப1டதாக /றசா1டப

 பதி# ெத+வ க ேவ"ii எ

வலி<'தப1&8த(. LLRC தன( நிைறவறி ைகய# "ச6வேதச
ச1ட

க2 ம5 றப1ட( ெதாட6பான ேமாசமான

/ற:சா1க2

ப/றி ேபா(மான அளவ# கவன'தி# எ கவ#ைல" என
இ'த96மான'தி# கவைல ெத+வ கப1&8த(.iii

இ'த96மான'தி பன6 2012 ஜூைலய#

LLRC ப+(ைரகைள

அம#ப'(வத/கான ேதசிய ெசய/தி1ட (இன3 ெசய/தி1ட
எ றிபடப) ஒைற அறிவ'தி8த(. LLRC தத 285
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ப+(ைரகள3# 92 ப+(ைரகைள நைட.ைறப'(வ( ப/றி
ெசய/தி1ட ேபசிய8த(. எHவதமான நடவ& ைகக2 ேதைவ,
அைத நிைறேவ/ற ேவ&ய அைமக2 எைவ, தி1ட
அளவ# நிைறேவகிறன எபைத
தி1ட

க

க2 எத

கா1 றியIக2 எைவ,

கான கால வைரயைற ேபாற வடய

க2 இத

ெசய/தி1ட'தி# ேமேலா1டமாக றிபடப1&8தன.iv ஆனா#
நா1&# நடத ேமாசமான மன3த உ+ைம ம5 ற#க

 ெபாற

ேவ&ய அவசிய ப/றி ெசய/தி1ட ேபாதிய அளவ#
ேபசவ#ைல. ேம; ந#லிண க'(  மிக= அவசியமான
சீ6தி8'த

கைள ெசய/தி1ட ஒ'திேபா1&8த(. அரசிய# சாசன

சீ6தி8'த ெதாட6ப# எதி6கால'தி# அைம கபட &ய ஒ8
நாடா

மற ெத+=

* அவ/ைற வவாதி க ேவ என

ெசய/தி1ட ப+(ைர'தி8த(.

/ற

க

 ெபாத# ெதாட6பான வஷய

க2

ெசய/தி1ட'தி# ெதள3வாக வவ+ கப1&8 கவ#ைல. தவர
Dயாத9னமான வசாரைணக2 ம/ மன3த உ+ைம ம5 ற#க2,
மன3தாபமான ச1ட ம5 ற#க2 ெதாட6பான ச1ட நடவ& ைகக2
ெதாட6ப# LLRC தத அதிக ெதள3வான ப+(ைரக

ட

ெபாற# நடவ& ைகக2 .*ைமயாக ெபா8திேபாவதாக=
இ#ைல. ஏ/கனேவ இ8  சில வழி.ைறக2 Kலமாக'தா
இHவஷய

கைள

ைகயாள ேவ எபதா> ெசய/தி1ட'தி#

ெத+வ கப1&8த(. இத வழி.ைறக2 பல தர &யைவ
அ#ல எபைத ச6வேதச ெபா(மன3 சைப ஏ/கனேவ
ஆவணப'தி<2ள(.v எெதத அைமக2 உ+ைம ம5 ற#கைள:
ெச>ததாக /றசா1டபகிறேதா அேத அைமகள3ட ேபா>
அ /ற:சா1ைட வசா+ க: ெசா#வதாக=, நடவ& ைக எ க:
ெசா#வதாக= இத ெசய/தி1ட அைம(2ள( எப(தா
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இத மிக ெப+ய பலவன.
9
ேபா6

/ற

கள3# ஈப1டதாக

சிபா>க2, க1டைள அதிகா+க2, பா(கா அைம:சக அதிகா+க2
ஆகிேயா6 ம5 ( /ற Dம'தப நிைலய#, ெபா(ம க2
.ைறதவறி ெகா#லப1ட(, "ஆ1கட'த#, பலவதமாக
ெகாெச#லப1டவ6க2 காணாம#ேபாத#, எேத:சதிகார
த காவ#" ேபாறவ/ைற வசா+  ெபாைப பா(கா
அைம:சக'திடேம வழ

வதாக ெசய/தி1ட அைம(2ள(.vi

திதாக= Dயாத9னமாக= வசாரைணக2 நட'தப எற
உ'தரவாத'ைத ெசய/தி1ட வழ

கவ#ைல. மாறாக இல

ஆ<த பைடக2 சபதப1ட ச1ட
உ2ேளேய நட  "ஒ*

ைகய

கள3 கீ M, அதத அைம 

 நடவ& ைக" Kலமாக இைவ

வசா+ கப எதா ெசய/தி1ட கிற(. பலவதமாக
ெகாெச#லப1 ஆ1க2 காணாம#ேபானதாக
/றசா1டப சபவ

கைள வசா+பத/ெகன வேசட

ஆைணயாள6 ஒ8வ6 நியமி கபட ேவெமற LLRC
ப+(ைரைய ெசய/தி1ட நிராக+'(2ள(.vii

"ப+1டன3 சான# 4 ெதாைல கா1சி ெவள3ய1ட வ&ேயா
9
பட

க2

எ*கிற /ற:சா1க2 உைமயானைவயா எபைத
கடறிய Dயாத9ன வசாரைண ேவ எ LLRC றிப1:
ெசா#லிய8த(.viii (ச1ட'(  அபா/ப1 தடைன வழ
வதமாக ஆ1கைள



ெகாற(, ப&ப1ட வதைல லி

உபன6க2 எதிராக பாலிய# வெசய#கைள: ெச>த( ேபாற
கா+ய
க1ட

கள3# இல

ைக அரச பைடக2 <'த'தி இதி

கள3# ஈப1&8 கலா எப( ேபாற /ற:சா1க2

இைவ). இத

/ற:சா1க2 எத அள=  உைம எப(

ெதாட6ப# இராNவ'தின6 ெச>(வ8கிற வசாரைணகைள
பா(கா அைம:சக மதிபI ெச>ய ேவ எ ம1ேம
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ெசய/தி1ட கிற(. "பா(கா அைம:சக ெச>< அத
மதிபI1& அ&பைடய# அ( ெபா8'தமான நடவ& ைககைள
.ென க ேவ" எ ெசய/தி1ட ெசா#கிற(.ix
ச1டவேராத ஆ<த

* கள3 ெசய/பாகைள ஒழி கிற

ேவைலைய இேத அைம:சக ெச>ய ேவ எ
ெசய/தி1ட ேக1 ெகா2கிற(. ஆனா# இத ஆ<த
பல பா(கா பைடக

* க2

ட ேச6(தா ெசய#ப1டன எபேத

/ற:சா1x. தவர ஊடகவயலாள6க2 ம5 ( ெபாலிசா6
தா த#கைள நட'தினா6க2 எ /றசா1டப நிைலய#
ஊடக பணயாள6க2 ம5 தான தா த#கைள வசா+  ெபா
ெபாலிசா+டேம ஒபைட கப12ள(.

"ெபா8'தமான இட

கள3#" /றவய# நைட.ைற: ச1ட'தி

அ&பைடய# ச1ட நடவ& ைகக2 .ென கப எ
ெசய/தி1ட கிற( எறா;, Dயாத9ன வசாரைணக



ேபாதிய இடமி#லாத காரண'தினா# க1டைளய இட'திலி8த
உய6ம1ட ஆ1க2 ம5 ( நடவ& ைக எ கபவத/ வா>
இ#ைல.

"இல

ைக அரசா

க ேம/ெசான நடவ& ைக எபதி# அத/

ஆேலாசைன<, ெதாழி#P1ப உதவகைள< வழ

க ஐநாவ

மன3த உ+ைம உய6 Qதான3க6 அ;வலக (OHCHR) .வர
ேவ. இல
உதவக2 வழ

ைகய சமத'(டA, ஆேலாசைன<டA இத
கபட ேவ. அHவதமாக வழ

 உதவக2

ப/றி ஐநா மன3த உ+ைம மற'தி 22ஆவ( 1ட'ெதாட+#
அறி ைக ஒைற உய6 Qதான3க6 அ;வலக சம6ப க
ேவ." எ த96மான எ 19/2# ேக1 ெகா2ளப1&8த(.xi
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OHCHR நிண6க2 ெசடப+# இல

ைக வ( த96மான எ 19/2ஐ

நிைறேவ/வ( ெதாட6ப# அரசா

க'(  "ஆேலாசைன<

ெதாழி#P1ப உதவக

 வழ

கலா" எ ஆகQ&# இல

ைக

அரD ேகா&கா1&ய8த(. த96மான'ைத நிைறேவ/
ெபாப;2ள அைமக2 எத அள=  Dயாத9னமானைவ
எபதி# இத நிண6க2 றிப1ட கவன ெச;'த ேவ
என ச6வேதச ெபா(மன3 சைப ேக1 ெகா2கிற(. "நப'தத
ம/ Dயாத9னமான" நடவ& ைக ேதைவ என த96மான
வலி<'(கிற(.xii அப& பா6 கேபானா#, பா(கா
அைம:சகேமா, ஆ<த பைடகேளா, ெபாலிசாேரா இத உ+ைம ம5 ற#
/ற:சா1கைள வசா+ க

டா(. காரண உ+ைம ம5 ற#க2

இத அைமகைள: ேச6தவ6களாேலேய ெச>யப1ட( எப(,
அரசா

க அைம:ச6க2 ம/ க1டைளய இட'தி;2ள K'த

அதிகா+கள3 உ'தர= கைமய இவ6க2 இதைன ெச>தி8 கலா
எப(தா /ற:சா1ேட.

<'த'தி இதி
லிக
/ற

க1ட

கள3# தம( ஆ<த பைடக

 ெச>ததாக' ெத+வ கப ச6வேதச ச1ட

 வதலி
கள3 கீ ழான

க2 ெதாட6ப# ச1ட நடவ& ைக எ க ேவ

எபத/, /றசா1டப பற ேமாசமான மன3த உ+ைம
ம5 ற#க2 ெதாட6ப# சபதப1டவ6க2 ம5 ( நடவ& ைக எ க
ேவ எபத/மான தியேதா6 உதிபா1ைட அரசா
த/ேபா( ெகா2ள( எ கா1வதாக இல

ைகய

ெசய/தி1ட அைமதி8 கவ#ைல. நடத சபவ
இல

க

க



ைக ெபாவ( ெதாட6ப# ஐநா மன3த உ+ைமக2

மற நிைறேவ/றிய த96மான 19/2  இல

ைக ததி8 க &ய

பதி# ஏ/ைடயதாக இ#ைல. நடவ& ைக எபதா> கா1& ெகா2ள
ேவ, ஆனா# அதனா# ஏ/ப வைள= எ ஒ
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இ8 கா( எபதாக'தா பதி# அைம(2ள(.

இல

ைக அரD ெகா கிற வா திகைள< .ைவ கிற

தி1ட

கைள< ேக1 ஐநா உ நாக2 தி8தி

அைட(வட டா(. வ8பய வதமான மா/ற
ஏ/பகிறன எபத/கான திடமான ஆதார

க2 இல

கைள

ைகய#

ேக1

அவ6க2 அரைச வலி<'த ேவ. ச6வேதச ச1ட

கள3 கீ M

/றமாக &ய ெசய#க2 நடததாக ெத+வ கப
/ற:சா1க2 ெதாட6ப# நட  அைன'( வசாரைணக

ேம

ப க:சா6ப/றதாக இ8 க ேவ எபைத ஐநா ம5 
வலி<'த ேவ. ச6வேதச நாக2 அ*'த ெகா காத
ப1ச'தி# இல

ைக அரD இ /ற

கைள சிர'ைத எ'(

வசா+பத/ேகா, சபதப1டவ6க2 ம5 ( நடவ& ைக எபத/ேகா
ெகாRச. வா> இ#ைல. பாதி கப1டவ6க

 ந9தி

கிைட காம# ேபானா#, வைள=க2 மிக= ேமாசமாக இ8 ,
எதி6கால சததியனைர பாதி , இல
இட

ைகய; ம/ற

கள3; மன3த உ+ைமக2 பா(கா கபவத/ மிக=

அவசியமான அைமக2 அ:D'த;  உ2ளா
எபைதெய#லா ஐநா மன3த உ+ைமக2 மற'திட ச6வேதச
ெபா(மன3 சைப ஏ/கனேவ D1& கா1&<2ள(.

இத ேநா கி#, ஐநா மன3த உ+ைமக2 மற., ஐநா உ
நாக

 இல

ைகயட பவ8வனவ/ைற வலி<'த

ேவ:
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ப&பைன  ந#லிண க'( மான ஆைண *


மன3த உ+ைமக

 மன3தாபமான: ச1ட

க



ம5 றப1டதாக LLRC Kலமாகேவா பற வைகயேலா
அைடயாள காணப சபவ

கைள .ைறயாக=

பலனள3  வதமாக=, Dயாத9னமாக= வசா+ க
ேவ. இப&யான /ற

கைள இைழ'தவ6க



ெபா( மன3 ெகா க= டா(, அ( ப/றி
ப+சீலி க= டா(. அவ6க2 எHவதமான
அதQ(ைடயவ6களாக இ8தா; ச+, அ#ல(
அரசா

க'தி# எத அள=  உய6த பதவய#

இ8தா; ச+, அவ6க2 ம5 ( நடவ& ைக எ கபட
ேவ. த உபன6க2 ெச>ததாக
/றசா1டப வஷய

கைள சபதப1ட

அைமகேள வசா+  நிைல இ8 க டா(.

பய கரவாத த: ச1ட க2


பய

கரவாத' தைட: ச1ட'ைத ர'( ெச>ய ேவ,

நி6வாக வசதி காக ஆ1கைள த'(ைவ 
வழ க'ைத< ஒழி க ேவ;


"ன6வாM= .காக2" எ ெசா#லப இட

கள3#

த'(ைவ கப1&8பவ6க2 உ1பட அவசரகால
ச1ட

க2 அ#ல( பய

கரவாத த: ச1ட

கள3 கீ M

ைகதானவ6கள3#, .ைறயாக /றசா1டப1,
வேசடமாக அ#லாம# ெபா(வாக /ற

கைள

வசா+பத/ெக வழைமயான .ைறய#
அைம கப1ட Dயாத9னமான ந9திமற

கள3

உ'தர= கைமய த'(ைவ கப1டவ6க2 தவர
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ம/றவ6க2 அைனவ8 வவ கபட ேவ.
இப&' த'(ைவ கப1&8பவ6க2 ம5 தான வழ க2
தாமதமிறி நட'தபட ேவ, ெபா(ம கைள
வசா+பத/ெக வழைமயான .ைறய#
அைம கெப/ற ந9திமற'தினா# இவ6க2 வசா+ கபட
ேவ. ச6வேதச அளவ# /ற சேதக நப8 
வழ

கபகிற உ+ைமக

இவ6க

 வழ

தடைன வழ

 உ'திரவாத

கபட ேவ. இவ6க

க


 மரண

வ( தவ6 கபட ேவ.

(ஆ1ெகாண6= மA கள3; அ&பைட உ+ைம
வழ கள3; உய6ந9திமற தத உ'தர=க2 உ1பட)
ைகதிகைள வதைல ெச>ய: ெசா#லி வத அைன'(
ந9திமற உ'தர=க

 ெசய#ப'தபட ேவ.

பலவதமாக=, Dயவ8ப'(  மாறாக=
ெகாெச#லப1 காணாம#ேபான ஆ1க2 ப/றிய
ெசயலண


ஐநா மன3த உ+ைமக2 மற 19/2 எ ெகாட
த96மான'ைத நிைறேவ/றிய நிைலய#, பலவதமாக=,
Dயவ8ப'(  மாறாக= ெகாெச#லப1
காணாம#ேபான ஆ1க2 ப/றிய ெசயலண இல

ைக

வ8வத/ .ைவ'த ேகா+ ைக தாமதமிறி ஏ/கபட
ேவ. அ:ெசயலண இல

ைகய# ஆ>=கைள ெச>ய

ேதைவயான அAசரைணக2 வழ

கபட ேவ.

/றமிைழ'தவ6க2 ச1ட'தி ப&ய# சி காம# இ8(வ8
நிைலைய .&=  ெகாவர இல
AI Index: ASA 37/010/2010
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தவமானா#, <'த'தி இதி

க1ட'தி# அரசா

க'தா;

வதைல லிகளா; இைழ கப1டதாக /றசா1டப
ச6வேதச ச1ட'தி கீ ழான /ற:ெசய#கைள Dயாத9னமாக=
ச6வேதச அளவ; வசா+ க ஐநா மற தயாராக ேவ.

i

காக: த காவலி# S1டப1டவ6க2: இல

ைகய பா(கா

ைகதிக2, ASA

37/003/2012 .கவ+: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA37/003/2012/en
இல ைகய# ந#லிண க'ைத< ெபாற# Tழைல< ேமப'(வ(,
A/HRC/RES/19/2, OP2.
iii
ேம/ெசான அேத ஆவண'தி அறி.க ல1சிய வள கைத காக.
ii

iv

LLRC ப+(ைரகைள நைட.ைறப'(வத/கான ேதசிய ெசய/ தி1ட, 26

ஜூைல 2012, இல

ைக அரசி உ'திேயாகS6வ இைணயதள,

http://www.priu.gov.lk/news_update/Current_Affairs/ca201207/20120726national_plan_action.htm, accessed 7
August 2012.
v

உதாரண'(  LLRC ஆவண'தி இதி அறி ைகய# ப'தி எ 9.63,

(ப&பைன  ந#லிண க'( மான ஆைண *வ அறி ைக, நவப6 2011), “
ைகதிகள3 ெபய6க2, த'(ைவ கப12ள இட, இடமா/ற
ெச>யப1டத/கான பதி=க2 ேபாற தர=க2 ப1&ய# உ8வா கபட ேவ.
நாெட

கி; உ2ள ைகதிக2 ப/றிய தர=கைள ப'தா6 ஒேர இட'தி#

.*ைமயாக ெபறலா எகிற நிைல வர ேவ.” இ(தவர
த'(ைவ கப1டவ6கள3 ெபய6 ப1&ய# ஒைற அதிகா+க2 ெபா(வாக
பரD+ க ேவ எ அHவறி ைக ேகா+ய8த(. ஆனா# இத
ப+(ைரைய ெசய#ப'(வத/கான ேதசிய ெசய/ தி1டேமா, ஏ/கனேவ இ8 கிற
தர=கைள ேமப'த ேவ எ ம1தா கிற(. (இேபா(
இ8பவ/றிேல பய

கரவாத வசாரைண ப+வனரா#

த'(ைவ கப1&8பவ6கள3 ெபய6க2 ம1தா இ8 கிறன.) ேம;
“ஒ8வ6 எ

 த'(ைவ கபகிறா6 எபைத உற= கார6க



ெத+யப'(கிற த/ேபாைதய நைட.ைறைய ெபாலிசா6 ெதாடர ேவ” எ
ெசய/ தி1ட ேகா8கிற(. இத இர நைட.ைறகள3; உ2ள பர:சிைனகைள
ச6வேதச ெபா(மன3 சைப ஏ/கனேவ ஆவணப'தி<2ள(; காக:
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த காவலி# S1டப1டவ6க2: இல

ைகய பா(கா

ைகதிக2, ASA 37/003/2012

.கவ+: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA37/003/2012/en
vi

LLRC ப+(ைரகைள நைட.ைறப'(வத/கான ேதசிய ெசய/ தி1ட, 26 ஜூைல

2012, இல ைக அரசி உ'திேயாகS6வ இைணயதள,
http://www.priu.gov.lk/news_update/Current_Affairs/ca201207/20120726national_plan_action.htm, accessed 7
August 2012.
vii
LLRC இதி அறி ைகய# ப'தி எ 9.51, 9.9 ம/ 9.37 ஆகியைவ பவ8மா
ேகா8கிறன. “ெபா(ம க2 ெகா#லப11( காயமைட'( ேபாற சபவ
றிபாக எத ேநர'தி# நட(2ளன எபைத

க2

கடறி(, உைமகைள இல

ைக

அரD .*ைமயாக ஊ6ஜிதப'த ேவ. அப& வசா+ ேபா( யா6
தவதலாக நடதி8தா6க2 எ ெத+யவ8ேபா( அவ6க2 ம5 ( ச1ட
நடவ& ைகக2 ேம/ெகா2ளப1 .ைறயாக' த& கபட ேவ”. ஆனா#
திதாக Dயாத9னமாக வசாரைணக2 எ(= ேம/ெகா2ளப எற வவரேம ேதசிய
ெசய/ தி1ட'தி# இ#ைல. “ஏ/கனேவ நட(வ8கிற ஒ*

 நடவ& ைகக2”

நிைற=ெபற ேவ எ ம1தா இத ெசய/ தி1ட கிற(.
viii

LLRC ப+(ைரகைள நைட.ைறப'(வத/கான ேதசிய ெசய/ தி1ட, 26 ஜூைல

2012, இல ைக அரசி உ'திேயாகS6வ இைணயதள,
http://www.priu.gov.lk/news_update/Current_Affairs/ca201207/20120726national_plan_action.htm, accessed 7
August 2012.
ix
ேமேல றிபடப12ள ஆவண'திேலேய உ2ள(.
x

LLRCய இதி அறி ைக ப'தி எ 9.73, “ச1டவேராத ஆ<த

ெத+வ கப /ற:சா1க2 ெதாட6ப# ஒ*

* க2 ம5 (

கான வசாரைணக2 நட'தப1,

/றமிைழ'தவ6க2 ம5 ( உ+ய /றவய# ச1ட நடவ& ைக க2 ெகாவரபட
ேவ.” எ கிற(. ஆனா# ேதசிய ெசய/ தி1டேமா “<'த கால'தி#
ச1டவேராத ஆ<த

* க2 இத ெசயலா/றிய8தன. இHவைகயான * கள3

ெசய/பாகைள .*ைமயாக ஒழி க நடவ& ைகக2 எ கப12ளன. இப&யான
* க2 ம5  தைலU காத வண ெதாட6( நடவ& ைகக2
.ென கபட ேவ.” எ ம1தா கிற(.
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