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அைமதி�� ஒ !ைம"� அைனவ#��மான ெசழி�'� 
 
1957� கிைட
க�ெப�ற மல ாயா �த�தர�தி�கான 62வ� ஆ�� ெகா�டா�ட ! 1963� 
ேதா�&வ'
க�ப�ட மேல சியாவ') 56வ� ஆ�� ெகா�டா�ட ! அ,ச-
கிற ேவைளய'�, நம� 
ப�ல ின, கல ா1சார ம�&! சமய�ைத1 சா2�த ேதசம
க3 அைட�த  )ேன�ற! ம�&! 
எதி2ேநா
கின க5னமான சவா�கைள கட�� ெச)றத�6 நம� மக��வ ேதவ,
6 ந)றி 
ெச7��ேவா!. 
 
மேல சியா ஒ: ;திய த-சன�ேதா� ெசழி�ைப பகி2�� ெகா3=! தி�ட�ைத இய�றி?3ள�. இ�த 
த-சன! நிஜமானா� அைன�� மேல சிய2க=! பயனைடவ2. A2வ Bக
65ய'ன:! பரம ஏைழக=! 
ஓரEக�ட�ப�டவ2க=! இதி� பEகைடய1ெசFய ெப:!பா)ைம உயரH! சி&பா)ைமைய 
உதாசீன�ப��தாம7! இ:�பைத உ&தி ெசFத7! அவசிய!. ேதசிய
கட) ஒ: 5-�ல ியைன 
எ�5?3ள ேவைளய'� இ: வ�ல ர�களJ) ெபா:ளாதார ேபா�5 வ7��3ள நிைல ய'�, ஐேரா�பாவ') 
நி1சயம�ற Lழ� நில Hகிற ப�ச�தி�, வாண'ப�தி� வள2�� வ:! நாடாகிய மேல சியா அதி) 
வள21சி
6 இைடN& ெகா��வ:! எ�தெவா: வ'வகார�தி7! சி
கி
ெகா3ளாம� இ:�பைத உ&தி 
ெசFய ேவ��!. ப�ேவ& ம

ள, கல ா1சார!, சமய! ெகா�ட நம� ேதச�தி) அைமதி, �பO�ச!, 
ஒ�&ைமைய மிர�ட�களJ) வழி P& ேபாட நா! இடமளJ
க
Pடா�.  
 
தBவ'ரவாத வ6�ைப?!, மதவாத சவடா�கைள?! Q�5வ'��, அைம�தி�த)ைமைய?! 
ச�ட�ைத?! மRறி 6�ற! ;-ய ைவ
6! ெவ&�; உைரயாட�க3 அைன�தி�6! எதிராக நம� 
தைல வ2க3 �ண'�� தEக3 நடவ5
ைககைள ஒ: க�ப��த ேவ��!. இ�த ேதச�தி) �பO�ச�ைத 
நிைல நி&��!ெபா:�� P�டர� ம�&! மாநில  பா�கா�;�பைடய'ன2 தEக3 ெபா&�ப'ைன 
தவறாம� நிைறேவ�ற பா�பட ேவ��!. ”நம� நா� ப�ல ின சமய கல ா1சார ம
கைள
ெகா�ட 
ேதசமாைகயா� இதி� வாTகிற அைன�� 65ம
க=! ப�ேவ& ேவ�&ைமமி
கவ2க3 
எ)பதிைன க:�தி� ெகா�� ஒ:வைரெயா:வ2 மதி�� ேபா�ற க�&
ெகா3ள ேவ��!” என 
உ3�ைற அைம1ச2 ச-யாக1ெசா)னா2. 
 
14வ� ெபா��ேத2த�  5�� 15 மாதEகேள மகிU1சிய'� மித
க ைவ�த ந!ப'
ைக த�ேபா� 
ஏமா�ற�தி�6! அதி21சி
6!, அவந!ப'
ைக
6!, அதி:�தி
6! வழி வ6��, இன ம�&! மத 
அT�தEகளJனா� நாடளவ'ய  )ேன�ற�தி�6  ��
க�ைடயாக இ:�ப�ம)றி ஒ�&ைமைய 
பாதி
கH! ெசF�3ள�. 
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அரசாEக !, சில  ெகா3ைகக3, நி2மாண'�;க3 அைம��, ந�ல  நி2வாக!,ேந2ைம, கண
ெகா�;வ'�;, 
ஒளJH மைறவ')ைம, அதிகார பகி2H, ச�ட�தி�6 உ�ப�ட நடவ5
ைக ஆகிய பாரா�ைட ெப&! 
அ!சEகைள ;ர�சிகரமாF அறி க�ப��தி?3ள� எனJ,! இ),! வ'ைரவாக மேல சியா பா:வ') 
கனHகைள நனவா
க ஆ
ககரமாக அ ல ா
க! ெசFய ேவ��!. 
 
வா
களJ
6! உ-ைமைய 18 வயதாக 6ைற�பதி) வழி 8 மி�ல ிய) ேப2க3 அ��த ெபா��ேத2தல ி� 
ெபா&�;ட) வா
களJ
க ஞான ! அறிH! அவசிய�ப�கிற�. க�வ'  ைறைமய'� மா�றEக3 
அதிவ'ைரHட,! ந� ேநா
க��ட,! ெசய�ப���! த-சனமி
க ெகா3ைகக3 அவசிய!. இைவ 
அைன��ல க அரEகி� எ�ண'ய� (5ஜி�ட�) ெபா:ளாதார�தி�6 மா�றைல  ெகா��வ�� 4வ� 
ெதாழி�;ர�சி
6 ஆய�த�ப���!. 
 
நம� ;திய அரசாEக! ந!ப'
ைக P�டண'யாக இ:�பதினா� நம� ந!ப'
ைகய') ேதவனJட! 
ந!ப'
ைகைவ�� ேவ��த� ெசFேவா!. 
- உ�ைமயான உ:மா�ற�ப�ட ேதசமாக காணH! பர�பர ம-யாைத ம�&! ஒ:வைரெயா:வ2 மதி�த� 
ஆகியைவ இய�; நிைல 
6 தி:!பH! ேவ��!. 
- தாUைம ம�&! ப-Hட) உ�தரவாத! அளJ
6! கல ��ைரயாட� ேவ�&ைமக=
6 தB2H காண 
ேவ��! ேம7!  
- நா) அ�ல � நாEக3 எ,! ெகா3ைக�ப'5வாத�தில ி:��, நா! மேல சிய2 எ,! த-சன! 
நிைறேவற ேவ��! 

 

ேபரரச2, ஆ=ந2க3, கவ2ன2க3,ப'ரதம2, அைம1சரைவ உ&�ப'ன2க3, மாநில  ம�தி- ெபசா2,  த� 

அைம1ச2க3, உய2ம�ட நி2வாக உ&�ப'ன2க3 ம�&! அைன�� நாடா=ம)ற ச�டம)ற 
உ&�ப'ன2க=
6 மக��வ 3ள ஆ�டவ2தாேம ஞான!, ெபல ), உ�சாக! ம�&! ந�ல  
ஆேரா
கிய! த��, 65ம
க=
6 ேந2ைம வTவாம7! அ1சம�ற தB2மான��ட,! இவ2க3 
யாவ:! மேல சிய2க=
6 ெபா�வான நல ,ட) எ�ல ா ேநரEகளJ7! ேசைவ ெசFய ேவ��த� 
ெசFேவா!. 

 

மேல சியாைவ ேநசி�ேபா! : QFைமயான மேல சியா 
SAYANGI MALAYSIAKU : Malaysia Bersih                                                                                                   

LOVE OUR MALAYSIA     : A Clean Malaysia   

 

 

ைகெயா�ப! 
 

 
ஆ21ப'ஷ� ஜூல ிய) ல ிேயா^ ெபE கி! ஆ21ப'ஷ� டா
ட2 ைசம) ேபா_ ஹூ) ெசE                    
தைல வ2                                                         உபதைல வ2  

 

 
ப'ஷ� டா
ட2 ஓE ஹுவாF ெதF
      ெரவர�� டா
ட2 இ? ெஹாE ெசE                                                      
உபதைல வ2     உபதைல வ2 

 
 

 

 

 


