
12  PM,  இலங்கை�,  13   அக்டோ	
பர் 2020    வகை� வெவளியீடு தகை	வெ�ய்யப்பட்	து,   ஆபத்தில் உள்ள 
   வெபண் மனித உரிகைம�ள் ப
து�
வலர்�ளுக்கு,       பி�
ண்ட் கைலன் டிவெபண்வெ	ர்ஸ் விருது 

வழங்�ப்பட்	து.

நா�ன்கு பெ�ண் மனி
த உ�
மைம ��துகா�வலர்காளும் ஒரு �ழங்குடி சமூகாமும், 2020  ஆ�த்த
ல் உள்ள 
மனி
த உ�
மைமகாள் ��துகா�வலர்காளுக்கா�னி  �
ரா�ண்ட் மைலன் டிபெ�ண்பெ&ர்ஸ்  வ
ருமைத 
பெவன்றுள்ளனிர்.  ��லினி அடிப்�மை&யி
ல�னி வன்முமை-காமைள எத
ர்த்துப் போ��ரா�டுவது, 

சம�த�னித்மைத காட்டிபெயிழுப்பும் இயிக்காங்காமைள வழ
நா&த்துவது,  ச
று��ன்மைம குழுக்காள
ன் 
உ�
மைமகாமைளப் ��துகா�ப்�து மற்றும் பூர்வீகா நா
லங்காமைளப் ��துகா�ப்�து போ��ன்- உயி
ருக்கு 
ஆ�த்த�னி �ணி
காள
ற்கா�கா இந்த அமைமப்பு இப் ��துகா�வலர்காமைள பெகா9ராவ
க்கா
-து.

உலபெகாங்கா
லும் உள்ள அராச�ங்காங்காள் மனி
த உ�
மைம ��துகா�வலர்காமைள அ&க்குவதற்கும் 
த�க்குவதற்கும் பெத�ற்றுபோநா�ய் கா�லத்மைதப் �யின்�டுத்துகா
ன்-னி.  வ
மர்சனிக் குரால்காமைள 
கு-
மைவக்கா அத
கா��
காள
ன் �மை&காள், மனி
தநா&ம�ட்&ம்,  அணி
த
ராட்&ல் மற்றும் காருத்து சுதந்த
ராம் 
ஆகா
யிவற்-
ன் ம=த�னி காட்டுப்��டுகாமைளப் �யின்�டுத்துகா
ன்-னி.

COVID-19  இன் போ��து ஏற்கானிபோவ ம
காவும் ஆ�த்த
ல் உள்ள ஒதுக்காப்�ட்& மற்றும் 
காளங்காப்�டுத்தப்�ட்& சமூகாங்காமைளச் போசர்ந்த மனி
த உ�
மைமகாள் ��துகா�வலர்காள்,  தங்காள் 
அயிலவர்காமைள பெத�ற்றுபோநா�யி
லிருந்து �
மைழத்துபெகா�ள்ள உதவுவதற்கா�கா உ&ல் �=த
யி�னி 
த�க்குதல்காள், மைகாது மற்றும் குற்-வ
யில் குற்-ச்ச�ட்டுகாளுக்கு முகாங்பெகா�டுக்கா
ன்-னிர்.

வ
ருது ��
ந்துமைராகாமைள மறுஆய்வு பெசய்யிக்கூடியி ஐயிர்ல�ந்மைதச் ச�ர்ந்த நா�&�ளுமன்- 
உறுப்�
னிர்காள�ல�னி  நாடுவர் மன்-ம்,  அவர்காள் போதர்ந்பெதடுத்த ஐந்து �
ரா�ந்த
யி 
பெவற்-
யி�ளர்காள
ன் மைத�
யிம் மற்றும் உறுத
யி�ல் பெ��
தும் நாகார்த்தப்�ட்&னிர்.
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மத்திய கிழக்கு மற்றும் வ	 ஆபிரிக்�
: ப
த்திம
 அல்-பஹத்லி (ஈ�
க்)

2005 முதல், �
ரா�ண்ட் மைலன் டிபெ�ண்பெ&ர்ஸ் அதன் வ
ருது வழங்கும் வ
ழ�மைவ &ப்ள
னி
ன் ச
ட்டி 
ஹா�லில் நா&த்த
வந்த
ருக்கா
ன்-னிர்.  இந்த ஆண்டு,  COVID-19  காட்டுப்��டுகாள் கா�ராணிம�கா,  ஒரு 
பெமய்நா
கார் வ
ருது வழங்கும் வ
ழ�, சர்வபோதச மனி
த உ�
மைமகாள் ��துகா�வலர்காள் த
னிம�னி டிசம்�ர் 

9 அன்று இ&ம்பெ�றும். அகில உல� பரிசு வெபற்றவர் மற்றும் ஒட்டுவெம
த்த விருது வெவன்றவர் விப�ம், 

டி�ம்பர் 9 அன்று அறிவிக்�ப்படும்.

�
ரா�ண்ட் மைலன் டிபெ�ண்பெ&ர்ஸ்;  நா
ர்வ�கா இயிக்குநார் ஆண்ட்ரூ ஆண்&ர்சன் பெத�
வ
க்மைகாயி
ல், 

“ஊழல் நா
மை-ந்த,  த
-மைமயிற்- மற்றும் அ&க்குமுமை- அராச�ங்காங்காள் பெநாருக்காடிக்கு 
�த
லள
ப்�த
ல் போத�ல்வ
யுற்-மைத போகா�வ
ட் -19  பெத�ற்றுபோநா�ய் பெவள
ச்சத்த
ற்கு 
பெகா�ண்டுவந்த
ருக்கா
ன்-து.  இந்த வ
ருது பெ�று�வர்காள் தங்காள் நா�டுகாள
ல் ம
காவும் ஒதுக்காப்�ட்& 
ச
ல சமூகாங்காமைள ��துகா�க்கா
ன்-னிர்.  இவர்காள் பெத�&ர்ந்து அவர்காளது சமூகாங்காள
ன் 
�
ராத
நா
த
காள�கா முன்வருகா
ன்- தருணிங்காள
ல் புலப்�டும் மனி
த உ�
மைமகாள் 
��துகா�வலர்காளுக்பெகாத
ரா�கா அராச�ங்காங்காள் த�க்குதல்காமைள இராட்டிப்��க்குகா
ன்-னி.”   "இன்று 
நா�ம் பெகா9ராவ
க்கும் மனி
த உ�
மைம ��துகா�வலர்காள
ன் மைத�
யிமும் போநார்மைமயும், எவ்வ�று நா�ங்காள் 
போநார்மமை-யி�னி ம�ற்-த்மைத அமை&யி ஒன்-
மைணிந்து பெசயில்�& முடியும் என்�தற்க்கா�னி 
உத்போவகாம�கா, �
ராகா�சம�ய்  ஒழ
ர்கா
ன்-து. ”

ஜுIமைவ�
யி� பெம�ஹா
த=ன் இலங்மைகாயி
ன் வ&போமற்கா
ல் உள்ள புத்தளத்மைத மைமயிம�காக் பெகா�ண்& 
ஒரு இலங்மைகா முஸ்லீம் பெ�ண் மனி
த  உ�
மைம  ��துகா�வலர்  ஆவ�ர்.  1990  ஐப்�ச
யி
ல்  தம
ழ=ழ 
வ
டுதமைலப்  புலிகாள�ல்  வலுக்காட்&�யிம�கா  உள்நா�ட்டுக்குள்  இ&ம்பெ�யிர்த்தப்�ட்&  வ&க்கு 
முஸ்லீம்  சமூகாத்த
ல்  இவரும்  ஒருவரா�வ�ர்.  மற்றும்  புத்தளம்  ம�வட்&த்த
ல்  உள்ள  முஸ்லீம் 
பெ�ண்காள் போமம்��ட்டு அ-க்காட்&மைளயி
ன்  நா
றுவனிர்  /  நா
ர்வ�கா இயிக்குனிரா�காவும் உள்ள�ர்  . 25 

ஆண்டுகாளுக்கும் போமல�னி �ணி
யி
ல்,  பெ�ண்காள் மற்றும் ச
றும
காளுக்கு எத
ரா�னி ��கு��டு மற்றும் 
வன்முமை-க்கு  எத
ரா�னி  ��
ந்துமைராப்பு  பெசயிற்��டுகாள
ல்  ஜுIமைவ�
யி�  ஈடு�ட்டுள்ள�ர். 

துஷ்�
ராபோயி�காம்,  வன்முமை-  மற்றும்  ��கு��ட்மை&  எத
ர்பெகா�ள்ளும்  பெ�ண்காள்  மற்றும் 
ச
றும
காளுக்கு  MWDT  த
னிச�
  நாமை&முமை-  ஆதராவு,  ஆறுதல்,  ஆபோல�சமைனி  மற்றும்  சட்& 
உதவ
காமைள  வழங்குகா
-து.  முஸ்லீம்  பெ�ண்காள்  மற்றும்  ச
றும
காள
ன்  அடிப்�மை&  உ�
மைமகாமைள 
மறுக்கும் முஸ்லீம் தனி
ப்�ட்& சட்&ங்காள
ல் ச=ர்த
ருத்தத்த
ற்கா�னி  முமைனிவுகாள
ல் ஜுIபோவ�
யி�வும் 
முன்  வ�
மைசயி
ல்  உள்ள�ர்.  இவர்  ச=ர்த
ருத்தத்த
ற்கா�னி  அடிமட்&  அடிப்�மை&யி
ல�னி  ஆதராமைவ 
த
ராட்டுவது&ன்,  உள்ளூர்  பெ�ண்காமைள  ��ரா�ளுமன்-  உறுப்�
னிர்காள்  மற்றும் 
முடிபெவடுப்�வர்காளு&ன் பெத�&ர்��&ல் இமை&யீ&ல்காமைள  பெசய்யிவும் வழ
கா�ட்டுகா
-�ர்.  அவராது 
�ணி
  கா�ராணிம�கா  அவர்  தனிக்கும்  தனிது  குடும்�த்த
னிருக்கும்  எத
ரா�கா  அச்சுறுத்தல்காமைள 
சந்த
த்துள்ள�ர்,  தனிது  பெச�ந்த  சமூகாத்த
னிரா�ல்  துபோரா�கா
  என்று  முத்த
மைரா  குத்தப்�ட்டு,  ஒதுக்கா
 
மைவக்காப்�ட்&�ர்.  இவர்  சமூகாங்காளுக்கும்  இனிங்காளுக்கும்  இமை&யி
ல�னி  சம�தனித்துக்கா�கா 
�ணி
யி�ற்றுவது&ன் தனிது சமூகாத்த
ல் இமைளயி தமைலமுமை- பெ�ண்காளுக்கு ஒரு முன்ம�த
�
யி�கா 
போசமைவ பெசய்கா
-�ர்.

https://www.frontlinedefenders.org/ta/campaign/2020-asia-pacific-regional-award-winner


"�ழமைமவ�த  மத  சக்த
காளுக்கு  எத
ரா�னி  பெ�ண்காள
ன்  உ�
மைமகாமைள  முன்போனிற்றுவதற்கும், 

ஓதுக்காப்�ட்&  குழுக்காள
ன்  வ�ழ்க்மைகா  மற்றும்  நால்வ�ழ்மைவ  போமம்�டுத்துவதற்கும், 

��த
க்காப்�ட்&வர்காளுக்கு நா=த
 மற்றும் பெ��றுப்பு கூ-மைல நா�டுவதற்கும் ஜுIபோவ�
யி� பெம�ஹா
த=ன் 
பெசயில்�டுகா
-�ர்.  போமலும்  துன்புறுத்தல்  மற்றும்  அச்சுறுத்தலின்  கா=ழ்  அவர்  வராபோவற்காத்தக்கா 
புன்னிமைகாயு&ன் அவ்வ�று பெசய்துவருகா
-�ர்.  அவராது பெச�ந்த வலியி
லும்,   இளமைம �ருவத்த
ன் 
இ&ம்பெ�யிர்வு  அத
ர்ச்ச
யி
லும்,  அவர்  ஒரு  உறுத
யி�னி  நா=த
யி
ன்  ச�ம்�
யினி�கா  நாம்�முடியி�த 
நாற்பெ�யிமைரா உருவ�க்கா
யுள்ள�ர்.  அவர் இலங்மைகாயிர் அமைனிவருக்கும்  ஒரு முன்ம�த
�
,  ”  என்று 
த
ரு ஆண்&ர்சன் கு-
ப்�
ட்&�ர்.

�
ரா�ண்ட் மைலன் டிபெ�ண்பெ&ர்ஸ் அதன் ஆண்டு வ
ருமைத 2005  இல் ஸ்த��
த்தனிர்.  2018  ஆம் 
ஆண்டில்,  இந்த அமைமப்பு ஒரு �
ரா�ந்த
யி பெவற்-
யி�ளர் மற்றும் அகா
ல உலகா ��
சு 
பெ�ற்-வர்காளு&ன் உலபெகாங்கா
லும் இருந்து ஐந்து பெவற்-
யி�ளர்காமைள அங்கா=கா�
க்காத் 
பெத�&ங்கா
யிது.1 2020  �
ரா�ண்ட் மைலன் டிபெ�ண்பெ&ர்ஸ் வ
ருதுக்கா�னி ஜுQ�
யி�னிது, பெசனிட்&ர்- 

இவ�னி� போ�ச
க் (பெத�ழ
ல�ளர்);  ச=ன் க்போரா�வ் டி.டி (ச
ன் ஃமை�ன்);  போகா�ர்மக் பெ&வ்லின் டி.டி 
(ஃ�
யி�னி� ஃபெ�ய்ல்);  போகா�
 போகானின் டி.டி (சமூகா ஜுனிநா�யிகாவ�த
காள்);  மற்றும் பெஜுனி
�ர் காபோரா�ல் 
போமக்நா=ல் டி.டி. (ஃமை�ன் பெகாயி
ல்) ஆகா
போயி�மைரா பெகா�ண்டு உருவ�க்காப்�ட்&து.

ஜுவே�ரியாவுடன் பின்தாடர்ல் வே�ர்காணல்களை� ஏற்பாடு த�ய்யலாம்.

ஊ	� வெத
	ர்பு�ள்:

கிடோ�ஸ் ப
வெ�ட்

gbarrett@frontlineefenders.org

+353 87 174 3228 

ஆ	ம் ஷ
பிடோ�


+ 1-202-294-8813

adam@frontlineefenders.org

1ஐந்து �குத
காள�வனி: ஆ�
�
க்கா�, அபெம�
க்கா�, ஆச
யி�-�ச
�
க், ஐபோரா�ப்�� மற்றும் மத்த
யி ஆச
யி�, மத்த
யி கா
ழக்கு 

மற்றும் வ& ஆ�
�
க்கா�.


