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ச.ீஎப்.எம். மமர்லடக்கா மற்றும் மலேசிய தின அறிக்மக 

ஒருமமப்பட்ட, ஒருவருக்மகாருவர் அக்கமறக்காட்டும் மலேசியா 

நாம் இந்த 63வது சுதந்திர தினமாகிய மமர்டேக்காவவ மகாண்ோேவிருக்கும் டவவையில், “மடேசியா 

ப்ரிஹாத்தின்” (அக்கவையுள்ை மடேசியா) என்ை கருப்ம ாருளின் அடிப் வேயில் 57வது ஆண்டுவிழாவவயும், 31 

ஆகஸ்ட் 1970 அன்று மதாேங்கிய “ருக்குன் மநகாரா” எனப் டும் நமது டதசியா ஒருவமப் ாட்டின் 

வவரப் ேத்தின் 50வது ஆண்டுவிழாவவயும் அனுசரிக்கவிருக்கிடைாம். 

கேந்த 50 வருேங்கைாக கேவுள் டமல் நம்பிக்வக, ராஜாவிற்கும் நாட்டிற்கும் விசுவாசம், அரசியேவமப்பின் 

டமோதிக்கம், சட்ே விதி, மரியாவத மற்றும் ஒழுக்கம் என்ை மகாள்வககளின் அடிப் வேயில் மசயோற்றி வரும் 

நமது டதசம், நாம் கீழ்க்கண்ே இந்த  குதிகளில் முன்டனறியிருக்கிடைாமா?  

1. சமுதாயத்தில் ஒற்றுவமவய  ாதுகாத்துக்மகாள்வது. 

2. ஜனநாயக வழிமுவைவய காத்துக்மகாள்வது. 

3. எல்டோரும் சரிசமமாக இந்த நாட்டின் நன்வமவய அனு விக்க நீதிவய கவேப்பிடிக்கும் சமுதாயத்வத 

உண்ோக்குவது. 

4. நமது நாட்டின் விதவிதமான கோச்சாரங்கவை  ரந்த மகாள்வகடயாடு அணுகுவது. 

5. அறிவியல் மற்றும் மதாழில்நுட் த்வத  யன் டுத்தும் முற்ட ாக்கான சமுதாயத்வத உருவாக்குவது. 

இந்த டகாவிட்-19இன் தாக்குதோல், அவனத்து திருச்சவ களும் ஒருமித்து நமது சர்வவல்ேவமயுள்ை டதவனின் 

கிருவ க்காகவும் இரக்கத்திற்காகவும் மன்ைாடிடனாம். இப்ட ாது அவரின் ம ரிய கிருவ யால் இந்த வவரஸ் நமது 

நாட்டில் கட்டுப் ாட்டுக்குள் மகாண்டுவரப் ட்டிருக்கிைது மாத்திரமல்ோமல், டம மாதத்தில் சிே இரட்வே இேக்க 

சுருக்கஙவை கண்ே நமது ம ாருைாதாரத்திலும் புதிய திருப் ங்கள் உண்ோயிருக்கின்ைன. நமது மத்திய அரசின் 

" ந்துவான் ப்ரீஹாத்தின் டநஷனல்" (டதசிய  ராமரிப்பு உதவி) மார்ச் மாதத்தில் அறிமுகப் டுத்திய ம ாருைாதார 

ஊக்குவிப்பு மதாகுப்பில் அடநக மடேசியர்கள் உணவுப்ம ாருட்கள், நிதி, வாேவக உதவிகள் மற்றும் ஆதரவவ 

டசகரித்து, டதவவப் டும் மக்களுக்கு அளிக்கப் ட்ேன. அரசு சாரா மற்றும் சிவில் டசவவ நிறுவனங்களும் 

தனிப் ட்ே  ாதுகாப்பு உ கரணங்கவை நமது முன்னணி மதாழிோைர்களுக்கு தயாரித்து வழங்க முன்வந்தனர். 

இந்த கிருமியின்  ரவவேயும், மீட்பு முயற்சிகவையும் முன் நின்று நேத்தி வரும் அவனத்து தவேவர்களுக்கும் 

 ணியாைர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். 

2020 ஆண்டு நமது அரசாங்கத்தில் நமது முன்னாள் பிரதம மந்திரியின் இராஜினாமாவாலும், மக்கைால் 

டதர்ந்மதடுக்கப் ட்ே பிரதிநிதிகளின் கட்சி மாற்ை குழப் ங்கைால் நவேம ற்ை திடீர் அவசவுகவையும் கண்ேது. 

இந்த டகாவிட்-19, மனிதர்கைாகிய நாமும், டதசங்களும் எவ்வைவு சுே மாக  ாதிக்கப் ேக்கூடியது என் வத 

நிவனவூட்டிய டநரத்தில், ஒருமனமும் ஒருவர்டமல் ஒருவர் அக்கவை காட்டுவதும் மிக முக்கியம். இந்த நேமாட்ே 

கட்டுப் ாடு, இன்னும் அடநகர் எப் டி  ரிதா மான சூழ்நிவேகளில் வாழ்ந்து வருகிைார்கள் என நிவனவுருத்தியது. 

தங்களின் அடிப் வே டதவவகைான வாழ்வாதாரம்,  ாதுகாப்பு, ம ாருைாதார  ாதுகாப்பு சந்திக்கப் டும் என்ை 

உறுதி அவர்களுக்குத் டதவவ. 



ஒரு டதசத்தின் சிறுவர்களுக்கு தங்கள்  ள்ளிகளுக்கு மசல்ே வாய்ப்பு வசதிகளில்ோததாடோ, அல்ேது கல்விக்கு 

டதவயான மதாழில்நுட் ங்கவை வாங்க வசதியில்ோததாடோ தகுந்த கல்வி  ாதிக்கப் ட்ோல், அந்த டதசம் 

மசழிக்காது. இப் டி மாணவர்கள் வகவிேப் ட்ோல், இந்த மநருக்கடி காேங்களுக்கு பிைகு நமது டதசத்வத 

கட்டிமயழுப்பும் சக்திகைாக அவர்கைால் மசயல்ோற்ை முடியாது. 

நிச்சயமாக இந்த டதசத்வத மீண்டும் காட்டிமயழுப்புவது சுே மாக இருக்காது: அடநக உயிர்கள்  லியாகியுள்ைன, 

வாழ்வாதாரங்களும் வியா ாரங்களும் நேமாட்ே கட்டுப் ாட்ோலும், ம ாருைாதார ஊக்குவிப்பு மதாகுப்பில் 

மசேவடிக்கப் ட்ே டகாடிக்கணக்கான நிதிகைாலும்  ாதிக்கப் ட்டுள்ைன. 

டதசத்தின் அவனவருக்கும் முக்கியமான இந்த டவவையில், நமது அரசாங்கத்வதயும், அதிகாரத்திலும் 
மசல்வாகிலும் நல்ே நிேவமயிலிருக்கும் மக்கவையும் நமது ருக்குன் மநகாராவவ அடிப் வேயாகக்மகாண்டு நமது 

டதசத்வத நேத்தும் டி டகட்டுக்மகாள்கிடைாம். நமது நாட்டின் அடநக கல்வியாைார்கள்  ரிந்துவரத்த டி, நமது 

அரசாங்கம் நமது ருகுன் மநகாரவவடய கூட்ோட்சி அரசியேவமப்பின் முன்னுவரயாக வவக்க டவண்டும். 

நாம் மதாேர்ந்து நமது டதசத்தின் நல்வாழ்விற்காகவும், நமது மரியாவதக்குரிய அடகாங்கிற்காகவும், தவேவர்கள், 

ஆளுநர்கள், பிரதம மந்திரி, அவமச்சரவவ உறுப்பினர்கள், முதேவமச்சர்கள், சட்ேமன்ை உறுப்பினர்கள், நிர்வாக 

சவ கள் மற்றும் மாநிே சட்ேமன்ைங்களுக்காகவும் மஜபிப்ட ாம். இவர்கள் ஞானத்திலும், வதரியத்திலும், 

ம ேத்திலும், நல்ோடராக்கியத்திலும் நமது மடேசியாவவ இந்த மநருக்கடியான காேத்தில் நேத்தி, இந்த டதசத்தின் 

அவனவரும் அனு விக்கக்கூடிய மசழுவமயான எதிர்காேத்திற்குள் நேத்த மஜபிப்ட ாம். 

நாம் அவனவரும் நமது அரசாங்கத்தின் விதிகளுக்கு கீழ் டிந்து, டதவவயுள்ை அவனவருக்கும் அன்புமசலுத்தி, 

உதவி, ஒருவருக்மகாருவர் அக்கவைக்காட்டி, ஒருமனடதாடு இன்னும் வல்ேவமயாக இந்த உ த்திரவத்வத 

டமற்மகாள்டவாமாக. மடேசியா ப்ரீஹாத்தின் என் டத நமது ஒருமித்த குரோக இருப் தாக! 

அவனத்து மடேசியர்களுக்கும், மசோமாட் ஹரி மமர்மேக்கா மற்றும் மசோமாட் ஹரி மடேசியா. 

வகமயாப் ம், 

பேராயர் ஜூலியன் லியவ் பேங்க் கிம் (தலைவர்) 

பேராயர் டாக்டர். லைமன் போ ஹூன் பைங்க் (உே தலைவர்) 

பேராயர் டாக்டர் ஒங்க் ஹுவாய் பதய்க் (உே தலைவர்) 

பரவ். டாக்டர் யூ பஹாங்க் பைங்க் (உே தலைவர்) 

 

  

 


