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TRANSLATOR’S NOTES
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evaluated

�ட்டாள�கள�ன் நிறமாைல
கால அள�:
�ைறந்த� 30 நிமிடங்கள்
�றிக்ேகாள் (அ) இலக்�:
● நம� �ட்டாள�கள், எதி�கள் யார் யார் என்பைதப் ��ந்� ெகாள்வ�;
● �க்கியக் �ட்டாள�கைள எவ்வா� கவ�தல் (அ) கவாரமலி�ந்�,
மக்கைள ����ப்பான �ட்டாள�களாக ஆக்�வதற்கான உத்திகைள
எப்ப�த் திட்டமி�வைத என்� ெத�ந்�ெகாள்�தல்
● எதிரண�ய�னர் தம� க�த்ைத ஒப்�க்ெகாண்டாக ேவண்�ெமன்ப�
ேதைவய�ல்ைல என்பைத உணர்ந்� ஆக்க�ர்வமான ஆட்ேசர்ப்ைப
ஊக்�வ�த்தல்;
● சிக்கல்கள் நிைறந்த அற்�தமான ’ வ��கம் வ�த்தல்’ என்பைதச் ெசய்ய
மக்கைள அைழத்தல்
இ� எவ்வா� ெசய்யப்ப�கிற�: ஒ�ங்கிைணப்பாள�ன் �றிப்�க்கள்:
�றிப்ப�ட்ட ஒ�வைக நிறமாைலக்�ள் அடங்கக்��ய பல்ேவ�
வைகய�லான ��க்கள் – நாம் ெசால்பவற்ைற ஏற்�க்ெகாள்பவர்கள் �தல்
நம� க�த்ைதத் த�வ�ரமாக எதிர்ப்பவர்கள் வைர – ச�கங்கள�ல் (அல்ல�
நகரங்கள் அல்ல� மாநிலங்கள�ல்) இ�ப்பார்கள் என்பைத வ�ளக்கிக்
�ற�ம். இைதக் �றிக்�மா� ந�ண்ட ேகா� ஒன்ைற வைரய�ம்.
மாற்றத்திற்காகக் �ரல் ெகா�ப்பவர்கள் ேகாட்�ன் ஒ� �ைனய��ள்ள
�ள்ள�யா�ம் (இட� �றம் என்� ைவத்�க்ெகாள்ேவாம்), மாற்றத்ைத
எதிர்ப்பவர்கள் ம� �ைனய��ள்ள �ள்ள�யா�ம் (வல� �றம்)
�றிக்கப்ப�வர்.

பல பாகங்களாகப் ப��க்கப்பட்ட அைர வட்டம் ஒன்ைற வைரய�ம். இ�
�ைனகள�ன் அ�கி�ள்ள பாகங்கள் த�வ�ரமான �ட்டாள�கள், எதி�கள்
என்�ம், அ�த்� இ�ப்பைவ அைமதியான �ட்டாள�கள் என்�ம் ந�வ�ல்
இ�ப்பைவ இ� �ற�ம் சாராமல் ந�நிைலைமய�ல் இ�ப்பைவ என்�ம்
ெகாள்ளப்ப�ம்.
�� எ�த்�க்ெகாண்�ள்ள ப�ரச்சிைனையப் பயன்ப�த்த�ம்; அல்ல� இ�
ஒ� ெபா�ப் பய�ற்சி என்றால், �� எ�த்�க்ெகாண்�ள்ள ஏதாவெதா�
ப�ரச்சிைனைய உதாரணமாகக் ேகட்�ப் ெபற�ம். அைனவ�க்�ம் ெத�ந்த
வரலாற்� உண்ைமகைள�ம் ந�ங்கள் எ�த்�க்ெகாள்ளலாம்.
ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட நம� ேகா�க்ைக ஒன்ைறக் �றிப்ப�ட்�, ச�கத்தில்
அைத மிக�ம் ஆத�ப்பவர்கள், ஆத�க்காதவர்கள் அல்ல� ந�நிைல
வகிப்பவர்கள் பற்றிய வ�வரங்கைளச் ேசக�க்க�ம். ��க்கள�ன்
வைககைளப் பற்றிய உதாரணங்கைளக் �றிப்ப�ட�ம் (‘ெதாழிற்சங்கங்கள்?’,
‘ஏைழ மக்கள�ன் ��க்கள்?’, ‘ெதாழில் ���ம் ��க்கள்?’).
பங்ேகற்பாளர்கள் ��க்கைள அைடயாளம் கண்� அைலக்கற்ைறய�ல்
அவற்றின் அைமவ�டங்கைளக் �றிக்�ம்ேபா�, அைத வட்ட
அட்டவைணய�ல் �றிக்க�ம். வ�வாதம், கலந்�ைரயாடல்கைள
ஊக்�வ�க்க�ம். �றிப்ப�ட்ட வ�ஷயத்தில் கவனம் ெச�த்�வைத இலக்காகக்
ெகாள்ள�ம்.
பங்ேகற்பாளர்கள�ல் சிலர் ஏன் ந�நிைல வகிக்கின்றனர் என்பைதக்
கண்�ப��த்� அவர்கைளக் �ட்டாள�களாக (ஆதரவாளர்கள்) மாற்ற ஏதாவ�
வழி இ�க்கின்றதா என்ப� பற்றி வ�வாதிக்க�ம். ஒ� பாகத்திலி�ந்�
மற்ெறா� பாகத்திற்� ஏற்கனேவ சிலர் மாறிய��ப்பார்கள்; அ� ஏன் என்ப�
பற்றி வ�வாதிக்க�ம் (உதாரணம்: ரா�வ வரர்க�ம்
�
வயதானவர்க�ம்

ஆரம்பத்தில் ேபாைர ஆத�த்தா�ம், �த்தம் ெதாடரத் ெதாடர அவர்கள்
அைத எதிர்க்�ம் மனநிைலக்�த் தள்ளப்படலாம்).
● த�வ�ரமான �ட்டாள�கள்
● அைமதியான �ட்டாள�கள்
● ந�நிைல வகிப்பவர்கள்
● அைமதியான எதி�கள்
● த�வ�ரமான எதி�கள்

இந்த நல்ல ெசய்திையப் ப�ற�க்�த் தா�ங்கள்: ச�தாய மாற்றப்
ப�ரச்சாரங்கள் பலவற்றில், அதிகாரத்தில் இ�ப்பவர்கேள எதிராள�யாக
இ�ந்தேபாதி�ம், எதிராள�ைய நம� க�த்ைத ஒப்�க்ெகாள்ள ைவக்க
ேவண்�ய ேதைவ இ�ப்பதில்ைல. ேமேல �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள அைரவட்ட
பாகங்கள் சிலவற்ைற (அ) எல்லாவற்ைற�ம் உங்கள் பக்கத்ைத ேநாக்கி
நகர்த்�வ�தான் மிக அவசியம். த�வ�ரமான எதிராள�கள் நமக்�ச்
ெசவ�சாய்க்காவ�ட்டா�ம், ஒவ்ெவா� பாகத்ைத�ம் ஒ� அ� �ன்ேனாக்கி
நகர்த்த ��ந்தால்�ட, நம� ெவற்றி கிட்டத்தட்ட
உ�திப்ப�த்தப்பட்�வ��ம்.

வ��கத்ைத�ம் அ� ெதாடர்பான உத்திகைள�ம் �� உ�வாக்�ம்ேபா�,
எந்தப் பக்கத்தில் அவர்கள் �வ�ைமயம் ெகாண்�ள்ளனர் என்பைதச் �ட்�க்
காட்�, அதி�ள்ள மக்கைள எவ்வா� தம� பக்கத்�க்� இ�க்கப்ேபாகிற�ர்கள்
என்பைத�ம் ��மா� அவர்கைள ஊக்கப்ப�த்த�ம்.

எக்��ைவத்

ேதர்ந்ெத�த்� அவர்கள் ேவைல ெசய்வார்கள் என்ற ேதர்வ�ன்ேபா�,
ப�ன்வ�ம் ேகள்வ�கைளக் ேகட்க�ம்:
●

எக்��ைவ நம்மால் �லபமாக, நம்பகத்தன்ைம�டன் அ�க ���ம்?

●

எக்��க்கள�ன் அ�கில் நம்மால் ெந�ங்கேவ ��யா�?

●

��வ�ன் ேநாக்கத்ைதக் க�த்தில் ெகாண்டால், நம� க�த்ைத
ஒப்�க்ெகாள்ள ைவக்கக்��ய ��க்கள் எைவயாக இ�க்�ம்?
**

