ஆக்�யமான ��க்கான
����கள் ேரா

எல் லா உ�ரினங் கள் உட�ம்
சமாதானத்ைத வளர்ப்ேபாம்
"நம� ஒவ் ெவா� ஆய் ��ம் , அ�த்த ஏ� தைல�ைறகளில் நம்

���களின் �ைள�கைள நாம் க�த்�ல் ெகாள் ள ேவண்�ம் "
— இேரா��ஸ் ��ெமா�

�ன் �ைர
நாம்

எ�ர்ெகாள் �ம்

அவசர

மற் �ம்

�க்கலான

உலகளா�யசவால் கைள, அவற் ைற உ�வாக்�ய அேத அைமப் �க�க்�
உள் ளி�ந்� �ர்க்கப் பட��யா�.

இன் � பலதரப்பட்ட வய� மற் �ம்

கலாச்சாரத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் , நாம் எவ் வா� உ�ரினங் களாக நம் ைம
ஒ�ங் கைமத்�க் ெகாள் �ேறாம் என் பதற் கான அ�ப் பைட மாற் றத்ைத
உலகம் ��வ�ம் எ�ச்��டன் ேகா��றார்கள் .
பல ேகா�க்கணக்கான மக்க�ம் ேகா�க்கணக்கான ��க்க�ம் �ள்
உ�வாக்கம்

மற் �ம்

�யல் �றார்கள் .

இந்த

இரக்க

உணர்�

பரந்த,

மா�பட்ட

சார்ந்த

�ர்�க�க்�

உலகளா�ய

இயக்கம்

��வ��ம் , இவ் வா� அ�கரித்�வ�ம் அைனத்� ெந�க்க�கைள�ம்
�றம் பட நிவர்த்� ெசய் வதற் கான அ��, �றன் கள் , ேயாசைனகள் ,
ெதா�ல் �ட்பங் கள்

மற் �ம்

வளங் கள்

இைவக�டன்

�த்�சா�த்தனமான, ேசைவ அ�ப்பைட�லான தைலைம நம் �டம்
ஏற் கனேவ உள் ள� என் ற உணர்� அ�கரித்� வ��ற�. �� அைமப் �
��ச்ைச

�ைற

மற் �ம்

உ�மாற் றத்�ற் காக

நம் ைமத்

�றம் பட

�ரைமத்� ஒ�ங் கைமப் ப� நம் �ைடய �தன் ைமச் சவாலாக உள் ள�.
நம�

உலகளா�ய

ஒ�ங் �ைணப் ைப
அைமப் �களான

பரந்த

அ��

உ��ப் ப�த்த,
ஆட்�,

சட்டம் ,

மற் �ம்

�ர்�களின்

நம் ைம�ம்

ெபா�ளாதாரம் ,

உகந்த

நம�

ச�க

ஊடகம் ,

கல் �

�த�யவற் ைற வாழ் க்ைக�ன் ெகாள் ைககள் மற் �ம் மனித உள் மன

உணர்�க�டன்
தனிப் பட்ட

ஒ�வ�ப் ப�த்த,

மற் �ம்

�ட்�

மக்களா�ய

அ�காரத்ைத�ம்

நாம் ,

நம் �ைடய

ெபா�ப் ைப�ம்

�ட்க

ேவண்�ய� அவ�யம் .
இைத உணர்ந்�, இந்த ���ன் ��மக்களான நாம் , ஆேராக்�யமான
��க்கான நம� ப�ரப் பட்ட ேதைவகைள�ம் ��ப் பங் கைள�ம் �கர,
உள் �ர் மற் �ம்

உலக

அள�ல்

��மக்கள்

தைலைம�லான

�ய

அைமப் ைப �றம் பட ஆதரிக்�ம் , ஒ� �� அைமப் ைப �ணப்ப�த்�ம்
கட்டைமப் ைபச் �ற் � ஒன் �ப��ேறாம் .

�ரகடனம்
இந்த ���ன் ��மக்களா�ய நாம் , நம� ��ல�, மற் �ம் அ�ல் வா�ம்
அைனத்� �வரா�களின் ேமல்

அன் � மட்�ம்

அக்கைற�ன்

ேபரில்

ஒன் �ப��ேறாம் . ����ள் ள அைனத்� உ�ர்களின் நல் வாழ் ைவ�ம்
�ட்ெட�ப்பதற் காக ேத�ய கலாச்சார மற் �ம் க�த்�யல் எல் ைலகைளத்
தாண்� ஒ� மனித�லமாக நாங் கள் ஒன் �ைண�ேறாம் .
நம் தனிப் பட்ட, �ட்� மற் �ம் �� நலன் அைனத்�ம் ஒன் ேறாெடான் �
ெதாடர்�ைடயைவ மற் �ம் ஒன் ைற ஒன் � சார்ந்தைவ என் பைத நாங் கள்
அங் �கரிக்�ேறாம் . மனிதேநயம்

ெச�க்க, �� �ரக �ற் �ச்�ழல்

அைமப் �ம் ெச�க்க ேவண்�ம் .
ஆ�ைககளின்
�வரா�களின்

ஒேர

நியாயமான ேநாக்கம் ,

ஆேராக்�யத்ைத�ம்

��

மற் �ம்

உ�ர்ச்சக்�ைய�ம்

���ன்

தைல�ைற

தைல�ைறயாகப் பா�காப் ப�ம் வளர்ப்ப�ம் மட்�ேம என் � நாங் கள்
உ��ப் ப�த்��ேறாம் .
எனேவ,

இந்தப்

ெந�ழக்��ய

���ன்

��மக்களா�ய

உலகளா�ய

உ��யளிக்�ேறாம் .

நாம் ,

நடவ�க்ைகக்�

�ழ் க்கண்ட

இலக்�கைள

உடன�

மற் �ம்

�ய-ஒ�ங் கைமக்க
அைடய,

அ�மட்ட

இயக்கங் கள் , பழங் �� மக்கள் , அர� சாரா நி�வனங் கள் , நம் �க்ைக
சார்ந்த
நிர்வாகக்

ச�கங் கள் ,

உள் �ர்,

��க்கள் ,

தனியார்

ேத�ய

மற் �ம்

நி�வனங் கள்

சர்வேதச

மற் �ம்

நி�

நி�வனங் க�டன் இைணந்� பணியாற் ற நாங் கள் அர்ப்பணிக்�ேறாம் :

1.

அைனத்�

உ�ர்

நிைலகளின்

மற் �ம் நன் னிைலக்�த்

�றம் பட

��ச்ைச,

ேசைவ

ஒ�ைமப் பா�

ெசய் ய

நம�

ச�க

அைமப் �கைள மாற் �தல் .
2. கா�வளம் நிரம் ப, உ�ர்க்ேகாளத்�ன் ஆேராக்�யம் மற் �ம் பன்�கத்
தன் ைமைய �ட்ெட�த்தல் .
3.

அைனத்�

மனிதர்க�ம்

�லங் �க�ம்

தங் களின்

�க்�ய

ேதைவகைளக் �ழ் க்கண்ட வளங் க�க்� உத்தரவாத அ�கல் �லம்
�ர்த்� ெசய் ய ���ம் என் பைத உ��ப் ப�த்�தல் .
i. �த்தமான நீ ர்
ii. �ய் ைமயான காற் �
iii. ஆேராக்�யமான மண்
iv. உ�ர்ப்�க்�ம் உண�
v. வச�யான தங் ��டம்
vi. உடல் மற் �ம் உணர்ச்�க�க்�ப் பா�காப் � ty
vii. அைனவ�க்�ம்

தங் கள்

ச�கங் கள்

மற் �ம்

�ற் �ச்�ழல்

அைமப் �க�டன் பரஸ்பர ெச��ட்ட�ல் தங் கள் தனித்�வமான
�றைன உணரத் ேதைவயான கலாச்சார மற் �ம்

�ற் �ச்�ழல்

நிைலைமகள் மற் �ம் வளங் கள்
4. நம�

�ட்�

சவால் கள் ,

இ�க்�ம்

�ர்�கள்

மற் �ம்

உகந்த

�ணப்ப�த்�ம் பாைதகள் பற் �ய ப�ரப் பட்ட �� அைமப் � �ரிதைல
வளர்த்�க் ெகாள் �தல்
5 . சமாதானம் , தய�, பன்�கத்தன் ைம�ல் நல் �ணக்கம் , ஞானம் ,
ஒ�ைமப் பா�, ெபா�ப் � உணர்தல் , ஒத்�ைழப் �, ���வாக்கம் மற் �ம்
அைனத்�

உ�ர்க�க்�ம்

மரியாைத

ஆ�யவற் �ன்

ப�ரப்பட்ட

கலாச்சாரத்�ற் � உலகள�ல் ஒ�ங் �ைணந்த மாற் றத்ைத உ�வாக்�தல்

வ�காட்�ம் ெகாள் ைககள்
தற் சமயம்

அவசரமாகத்

�ணப்ப�த்�ம்

ேதைவப்ப�ம்

�ேலாபாயத்�ற் �

��ரமான

அவ�யமான

��-அைமப் �
அ�த்தளமாகப்

�ன் வ�ம் ெகாள் ைகக�க்� நாங் கள் கடைமப் பட்�ள் ேளாம் :

அ�ம் ைச மற் �ம் �ரவலம்
• எந்தத் �ங் �ம் ெசய் யாைமக்� �யன் �, நம� எண்ணங் கள் ,

ெசாற் கள் மற் �ம் ெசயல் கைள ஒட்�ெமாத்த ச�கத்�ற் �ம்
ஊட்டமளிக்�ம் �ஷயங் க�டன் இைணத்�க் ெகாள் ேவாம் .

• நாம் அைனவ�ம் சார்ந்� இ�க்�ம் வாழ் க்ைக�ன்

அஸ்�வாரங் களான நிலம் , நீ ர், காற் �, ெந�ப் �, காலநிைல,
பல் ��ர் மற் �ம் வாழ் க்ைக வைல இைவகைளப் பா�காத்�
ெகௗர�த்�, அவற் �ன் அழ�ய இயற் ைக நிைலக்� அவற் ைற
�ட்ெட�ப்பதற் கான ேவைல�ல் ஈ�ப�ேவாம் .
• பழங் �� மக்கைள�ம் அவர்களின் நிலங் கைள�ம் பா�காத்�,

ெகௗர�த்�, மனித �வகாரங் களின் அைனத்� �ைறகளி�ம்
அவர்களின் ஆேலாசைன, ஞானம் மற் �ம் அ�� அைமப்�கைள
ஒ�ங் �ைணப் ேபாம் .
• அ�த்த ஏ� தைல�ைறகளின் ஒட்�ெமாத்த ஆேராக்�யத்�ற் �

ஏற் ப�ம் �ைள�கைள ப�ப்பாய் � ெசய் வைத உ�� ெசய் �,
மனித மற் �ம் மனிதரல் லாத
பங் �தாரர்க�க்�ப் �ர�நி�த்�வம் வழங் �வைத கணக்�ல்
எ�த்�க்ெகாண்�, அதன் அ�ப் ப��ல் அைனத்� ���கைள�ம்
எ�ப் ேபாம் .

பன் �கத்தன் ைம�ல் நல் �ணக்கம்
• �ன் ேனாக்� ெசல் �ம் வ��ல் , ஓரங் கட்டப் பட்ட ��க்களின் �ர�க்�

ெச�ம�ப் ேபாம் .
• அைனத்� ச�கத் �ைறகளி�ம் ���யர் மற் �ம் ெபண்களின் ��

பா�காப்ைப�ம் சமத்�வத்ைத�ம் உ�� ெசய் ேவாம் .
• னித மற் �ம் �ற் �ச்�ழல் பன் �கத்தன் ைம�ன் இன் �யைமயாத மற் �ம்

உ�ர்ப்�க்�ம் தன் ைம பற் �ய நம� �ரிதைல வளர்த்�க் ெகாள் ேவாம் .
• நம் வாழ் க்ைகைய வளப்ப�த்�ம் ேவ�பா�கைளக் ெகாண்டா�ம்

உள் ளடக்கம் ெகாண்ட கலாச்சாரங் கைள வளர்த்�க் ெகாள் ேவாம் .
• தனிப் பட்ட, கலாச்சார மற் �ம் �ற் �ச்�ழல் அ�ர்ச்��ன் ஆழமான

அ�க்�கைள ஒப் �க்ெகாண்�, �க�ம் பா�க்கப்படக்��ய ச�கங் கள் ,
இனங் கள் மற் �ம் �ற் �ச்�ழல் அைமப்�க�க்� �ன் �ரிைம
அளிக்�ம் ��ைமயான ��ச்ைச�ைற மற் �ம் ம�வாழ் � உத்�கைள
ெசயல் ப�த்�வ�ல் ஈ�ப�ேவாம் .

ெபா�ளாதாரம் மற் �ம் சட்டம்
• உ�ரினங் கைளப் பா�காக்�ம் மற் �ம் ���வாக்கம் ெசய் �ம்

சட்டங் க�க்� சட்ட�ர்வமான தன் ைமையக்
ெகா�த்�, உ�ரினங் க�க்�த் �ங் � �ைள�க்�ம் அைனத்�
சட்டங் கைள�ம் சட்ட�ர்வமற் றதாக்�ேவாம் .
• உ�ைரப் பா�காக்�ம் மற் �ம் ���வாக்கம் ெசய் வனவற் �ல்

மட்�ேம �த�� ெசய் �, உ�ரினங் க�க்�த் �ங் �
�ைள�க்�ம் அல் ல� �ங் � �ைள�க்க ஏ�வான அைனத்�

நி�வனங் களி��ந்�ம் �த�ைட ��ம் பப்
ெபற் �க்ெகாள் ேவாம் .
• உ�ரினங் க�க்�த் �ங் � �ைள�க்�ம் நி�வனங் கள் மற் �ம்

வர்த்தக ஸ்தாபனங் கள் தங் கைள மாற் �க்ெகாள் ளேவா இல் ைல
கைலத்� �டேவா ஆதர� அளிப் ேபாம் .
• ஆேராக்�ய��ம் ெபா�ளாதாரங் கள் மற் �ம் நி�வனங் க�க்�

நாம் மா�ம் ேபா�, அைனத்� மனிதர்கள் மற் �ம் �லங் �களின்
ைமயத் ேதைவக�க்� உகந்த நிைலைமகைள உ�வாக்�ேவாம் .

கல் �, கற் றல் மற் �ம் ஊடகம்
• உலகளா�ய மற் �ம் உள் �ர் சவால் கள் , அவற் �ன் �ைறயான

காரணங் கள்

மற் �ம் தனிப்பட்ட, �ட்� மற் �ம் உலகளா�ய

��ச்ைச�ைற
அைனத்�

மற் �ம்

மாற் றத்�ற் காக

�ைறகளி��ந்�ம்

அர்ப்பணிக்கப் பட்ட

�ைடக்�ம்

�ர்�கள் ,

�ன்�யற் �கள் மற் �ம் வைலப் �ன் ன�ன் வளம் பற் � எல் லா
இடங் களி�ம் ��மக்க�க்�த் ெதரி�ப் ேபாம் .
• அைமப் �கள் -�ந்தைன,

��க்��, ஆேராக்�யமான வாழ் க்ைக

�ைறகள் மற் �ம் அைனத்� உ�ர்களிட�ம் ஒன் ேறாெடான் �
இைணந்��த்தல்

மற் �ம்

ஒ�வ�க்ெகா�வர்

சார்ந்��த்தல்

ஆ�யவற் �ன் �ரிதல் , கைல மற் �ம் ஆய் �யல் பற் � அ�ந்�
ெகாள் ேவாம் .

வாழ் க்ைக�ன்

��

வைலைய�ம்

வளப்ப�த்�ம்

ஆேராக்�யமான

மனித

ச�தாயத்ைத

கலாச்சார

�வரிப் �கள் ,

வளர்ப்பதற் �

நம�

உணர்�,

உலகளா�ய கண்ேணாட்டம் மற் �ம் நம� ச�க அைமப் �கைள
உ�வாக்�ேவாம் .

��ய ச�க அைமப்�க�க்� மா�தல்
• அைனத்� �ைறகளி�ம் �� அைமப் ைப �ணப்ப�த்�வதற் கான

�றந்த

��ைமயான

நைட�ைறகைளத்
நிபந்தைனக�க்�

சட்டங் கள் ,

ெதாடங் �,
ஏற் ப

ெகாள் ைககள்

உள் �ர்

உலகளா�ய

மற் �ம்

ேதைவகள்

மற் �ம்

த�வல்

மற் �ம்

ெசயல் ப�த்த�க்கான �ைரவான பாைதகைள வ�வைமப் ேபாம் .
• �� கட்டைமப் �ன் நலத்�க்�ம் பல �ைறகளின் ��ச்ைசக்�ம்

உத�ம்

தற் ேபா�ள் ள

ெகாள் ைககள்

மற் �ம்

�றந்த

��ைமயான

நைட�ைறகைள

அ�ய,

சட்டங் கள் ,
ேசகரிக்க,

�த்�கரிக்க, பரப் �வதற் � மற் �ம் அைவகளி��ந்� உ�வா�ம்
வ�வைமப் �கைள உலகள�ல் �ைர�ல் த�� உள் �ரில்

நிைலைமக�க்� ேதைவக�க்�ம் ஏற் ப நைட�ைறப்ப�த்த�ம் ,
பரிணாம வளர்ச்� ெகாண்ட வைலதளத்ைதத் ெதாடங் �ேவாம் .
• ��

அைமப்�

ஆேராக்�யத்�ற் �ம்

ெதா�ல் �ட்பம்

மற் �ம்

�ணப் ப�த்�த�க்�ம்

�ஞ் ஞான

�ன் ேனற் றத்ைத

மனிதரல் லாத

பங் �தாரர்களின்

�ரைமப் ேபாம் .
• அைனத்�

மனித

மற் �ம்

ேதைவகள் , வளங் கள் மற் �ம் பரஸ்பர சார்� நிைலக�க்�க் �ரல்
ெகா�த்�, �த்�சா�த்தனமான ெகாள் ைககள் மற் �ம் �க�ம்
பய�ள் ள

�ர்�கள்

காண,

�ய-ஒ�ங் கைமக்�ம்

��மக்கள்

கலந்த நி�ணத்�வ

சைபகைள

தைலைம�லான ெமய் ய��
வளர்ப்ேபாம் .
• வளங் கள் , �றன் கள்

மற் �ம் அ�� சார்ந்த உத்�கள் ேபான் ற

ஆற் றல் களின்

ஓட்டத்ைதத்

��யதாக�ம் ,

வளம்

�றைம�ட�ம் ,

நிரம் �யதாக�ம்

நிரப் பக்

வளர்ப்பதற் �

அர்பணிக்கப் பட்�ள் ள ��க்�ரகத்��ம் பரவலான �ற் �ச்�ழல்
அைமப் �ல் , உள் �ர் மற் �ம் உலகளா�ய நிர்வாகத்�ன் ��ய
வ�வங் க�க்�த்

தைடயற் ற

மாற் றத்ைத

வ�வைமத்�

ெசயல் ப�த்�ேவாம் .
�ேழ ைகெயாப் ப�ட்�ள் ள, ���ன் ��மக்களா�ய நாம் , இந் தக்

����கைள

உலகள�ல்

இணக்கமான

கலாச்சாரத்ைத

ெந�க்க�கைள

ஒேர

ஏற் �க்

ேநரத்�ல்

ெகாள் �ம்
�ர்த்�,

உ�வாக்�ம்

அளிக்�ற� என்� உ�� ெகாள் ேவாம் .
இந்தக்

����களி��ந்�,

அரசாங் கங் கள் , நி�வனங் கள்
�ன்�யற் �க�க்கான

அைனத்�
மற் �ம்

ேத�ய
��மக்கள்

பரிந்�ைரக்கப் பட்ட

ெசயல் ,

பல

பல் ��ரிடத்�ம்

�றைன

நமக்�

மற் �ம்

உள் �ர்

தைலைம�லான

சட்டங் கள்

மற் �ம்

ெகாள் ைககளின் ெதா�ப் �க்� உ�மாற் றம் ெசய் வைத நாம் ���ம்
ஆதரிப் ேபாம் .

�� அைமப் �

ஆேராக்�யத்�ற் கான ஒ� �ரிவான

கட்டைமப் ைபச் �ற் � �ரைமப் ப�, உலெகங் ��ம் உள் ள ��மக்கள்
வள�ம்

�ரக

�ற் �ச்�ழல்

அைமப் �ன்

ப�ரப் பட்ட

பார்ைவைய

ெவளிப்ப�த்�வ�ல் �றம் பட ஒ�ங் கைமக்கக் �ழ் க்கண்ட �ழல் களில்
உத��ற�.
இயற் ைகைய அதன் அசலான நிைல எனப் ப�ம் �ய் ைமயான காற் �,
வளமான ப�ர்நிலம் , எளி�ல் அ�கக்��ய �ய நீ ர் மற் �ம்
உ�ர்ப்�க்�ம் உண� ��ய நிைலக்� �ட்ெட�த்தல் .

எல் லா மனிதர்க�ம் �லங் �க�ம் ஒட்�ெமாத்த பரஸ்பர ெச��ட்ட�ல்
தங் க�ைடய தனித்�வமான �றைன அைடயத் ேதைவயானவற் ைறத்
�ல் �யமாகப் ெபறல் .
�� அைமப் �ன் நலைன தன் ைமயக் ��க்ேகாளாக�ம்
ஒ�ங் கைமக்�ம் ெகாள் ைகயாக�ம் ெகாண்� பரவலாக்கப் பட்ட
நிர்வாகங் களின் ��ய வ�வங் கைள ஒ�ங் கைமக்�ம் உலகளா�ய
ச�கம் .
மனித ேநயம் ஒ� இரக்க�ள் ள, வாழ் ைவ வளப் ப�த்�ம் இனமாக
ஒன் �ைணந்� ெசயல் பட்�, பன்�கத்தன் ைம�ல் எப் ெபா��ம்
உ�வா� வ�ம் நல் �னத்�ற் �ப் பங் களித்�, உ�ர்நிைல அைனத்�ம்
ெச�க்கப் பங் களிக்�ற�.

அைனத் � உ�ர்ந ிைலக�க் க ாக�ம் நாம்
ஒன் �பட்� எ�ேவாம் !

����கைள ஆதரிக்க�ம்
ஒப் �தல் ப�வத்ைத ெமா�ெபயர்க்க உங் கள் உலா��ல் உள் ள
ெமா�ெபயர்ப்� அம் சத்ைதப் பயன்ப�த்த�ம்

