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உங்கள் அனயருக்கும் மும்நணிகின் ஆசிகள், 

இனயன் துனண, 

 

கடந்த சி திங்காக ாட்டின் சி ிபததசங்கில் இடம்பற் 
இங்களுக்கினடனில் தயற்றுனநனனமம் தநாதல்கனமம் ற்டுத்தும், 

எற்றுனநனன சீர்குனக்கும் நிகவும் கயனக்குரின சம்யங்கள் காபணநாக 
ாட்டில் ற்ட்டிருக்கும் தற் ினனினக் கயத்தில் பகாண்தட இன்று ான் 
இந்த யிதசட அிக்னகனின பயினிடுகிதன். 

யபாற்றுக் காம்பதாட்தட ாம் நது ாட்டின் உள்ாட்டு தநாதல்கள் ற்ிமம் 
ி ஆக்கிபநிப்புக்கள் ற்ிமம் ீண்ட அனுயத்னத பகாண்டிருக்கும் எரு 
இநாதயாம். குிப்ாக கடந்த  தசாப்தங்காக நது ாட்டில் சிங்க, தநிழ், 

முஸ்ிம், நத, தகர் ஆகின அனத்து இங்களும் சநாதாத்துடனும் 
எற்றுனநமடனும் அனநதினாக யாழ்ந்து யந்தார்கள். 1940கன தாக்கி 
பசல்தயாநானின் ிரித்தாின ஆட்சினிிருந்த நது ாட்டுக்கு யிடுதனனனப் 
பற்றுக்பகாள்யதற்காக சிங்க, தநிழ், முஸ்ிம் ஆகின அனத்து இத்தயர்களும் 
சதகாதபத்துயத்துடன் என்றுட்டு தாபாடி ததசின சுதந்திபத்னத பற்றுக் 
பகாண்தடாம். இருப்ினும் ிற்காத்தில் ற்ட்ட இங்களுக்கினடனிா தநாதல் 
ின ம்னந ீண்டகா மத்தத்னததாக்கி இட்டுச் பசன்து நட்டுநல்ாது, அதன் 
யினயாக ாரின அயங்களுக்கு முகங்பகாடுக்க தர்ந்ததுடன், ாம் நம் 
யருந்தத்தக்க ினக்கும் தள்ப்ட்தடாம். 

இருப்ினும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகாக ாம் இந்த ாட்டின் ததசின எற்றுனந, 

ல்ிணக்கம் ஆகினயற்ன ற்டுத்துயதற்காக அர்ப்ணிப்புடன் பசனற்டும் அபசு 
ன்னத ீங்கள் அனயரும் அியரீ்கள். இப்ின்ணினில் கடந்த சி திங்காக 
அம்ான, கண்டி ஆகின ிபததசங்கில் இடம்பற் சம்யங்கள் உனிர்ச் 
தசதங்கனமம் பாருட் தசதங்கனமம் ற்டுத்தினிருப்துடன் அப்ிபததசங்கில் 
ற்ட்ட தற் ின காபணநாக, ாட்டில், குிப்ாக நக்கின் இனல்பு ின 
ாதிக்கப்டுகின் எரு சூமல் உருயாகினிருக்கின்து. 

இந்த சம்யங்கள் காபணநாக உனிரிமப்புக்களுக்கும் பாருள் இமப்புக்களுக்கும் 
முகம்பகாடுத்த அனத்துக் குடும்ங்களுக்கும் அயர்கது உவுகளுக்கும்; து 
ஆழ்ந்த அனுதாங்கன பதரியித்துக் பகாள்யதுடன், தநற்பகாள்ப்ட்ட அனத்து 
யன்முனச் சம்யங்கனமம் இச்சந்தர்ப்த்தில் ான் நிக யன்னநனாகக் 



கண்டிக்கின்தன். அந்த அசம்ாயிதங்கன கண்டிக்கின் அதததயன 
அச்பசனல்கில் ஈடுட்ட தி நிதர்கள், அனநப்புக்கள், குழுக்கள் ஆகின அனத்து 
தபப்புக்களுக்கும் திபாக சட்டத்தின நிக தர்த்தினாக பசனற்டுத்த தயண்டுபந 
ான் பாிஸ் துனக்கு ஆதாசன யமங்கினிருக்கிதன். 

அதததால் ற்ட்டிருக்கின் இந்த ினனநனின சாந்தப்டுத்துயதற்கும், இந்த 
தற் ினனநனின தாக்குயதற்கும், அப்ிபததசங்கின் சநாதாத்னத 
ற்டுத்தி ாட்டின் அனயருக்கும் சுதந்திபநாகவும், அனநதினாகவும் 
நகிழ்ச்சினாகவும் யாமக்கூடின சூழ்ினனன உருயாக்குயதற்கு பாிஸ், யிதசட 
அதிபடிப்னட, இபாணுயம் நற்றும் அபச அதிகாரிகள், ிபததச அபசினல்யாதிகள் 
ஆகிதனானப என்ினணந்து அர்ப்ணிப்புடன் பசனற்டுநாறு ஆதாசன 
யமங்கினிருக்கிதன். 

அதததான்று ற்ட்டிருக்கும் இந்ினனநனின கருத்தில்பகாண்டு ாம் நது 
ாட்டினுள் நிகத் பதியாக ற்டுத்ததயண்டின ததசின எற்றுனந, ல்ிணக்கம் 
நற்றும் அன்ிதனான்ின புரிந்துணர்வு, இங்களுக்கினடனிா ட்பு 
ஆகினயற்ன நீண்டும் கட்டிபனழுப்புயதற்கு எரு அபசு ன்யனகனில் 
டுக்கதயண்டின அனத்து டயடிக்னககளும் டுக்கப்டும் ன்னத ான் இங்தக 
கூயிரும்புகிதன். யணக்கத்துக்குரின நகாானக்கர்கள் உள்ிட்ட நகா 
சங்கத்திபதும், இந்து இஸ்ாம் கிிஸ்தய நதத் தனயர்கிதும் யமிகாட்டலும் 
ங்கிப்பும் இச்சநனத்தில் நிக முக்கினநாக ததனயப்டுகின்து ன்னத நிகுந்த 
பகௌபயத்துடன் யிமறுத்துகின் அதததயன, ிபததச அபசினல் தனனநகளுக்கு 
இம்தநாதல்கன தடுப்தற்கும், தற்த்;தின தணிப்தற்கும் ததனயனா 
யமிகாட்டல்கனமம் ஆதாசனகனமம் பற்றுக் பகாடுக்குநாறு ான் தகட்டுக் 
பகாள்கிதன். 

அதததால் பாிஸ், இபாணுயம் நற்றும் யிதசட அதிபடிப்னட, தற்றுமுதல், 

இன்றும் திர்யரும் ாட்கிலும் 24 நணித்தினாங்களும் பதாடர்ச்சினாக 
பசனற்டுயதன் மூம் இப்ிபததசங்கில் சநாதாத்னத ற்டுத்துயதற்கா 
அனத்து டயடிக்னககனமம்; தநற்பகாள் தயண்டுபந ான் 
ஆதாசனகன யமங்கினிருக்கிதன். 

ற்ட்டுள் இந்த ினனநனனப்ற்ி கந்தாதாசிப்தற்காக யிதசட ததசின 
ாதுகாப்பு சன கூட்டபநான்ன டத்தி ததனயனா தீர்நாங்கன 
டுத்திருப்துடன், பகௌபய ிபதநர் உள்ிட்ட அனநச்சபனயமடன் கந்தாதாசித்து 
திர்காத்தக்கு ததனயனா முனனா திட்டத்தினமம் யகுத்திருக்கின்தாம். 
அதால் அனயரும் சநாதாத்துடனும் அனநதினாகவும் யாம முனற்சிக்கும் 
அதததயன, குிப்ாக, பௌத்த ாடு ன் யனகனில் 'குதபாதத்தால் குதபாதம் 
தணினாது', 'மிதீர்ப்தால் னகனந தீபாது' ன் பௌத்த சிந்தனனன அிந்தயர்கள் 
ன்யனகனில், ந்தயிதநா துன்புறுத்தல்கிதா யன்முனகிதா 



ஈடுடுயதன் மூம் நது ாட்டுக்தக அயப்பனரும் கங்கமும் ற்டும் ன்னத 
அனயரும் புரிந்துபகாள் தயண்டும். 

அதததான்று இந்து, இஸ்ாம், கிிஸ்தயம் ஆகின நதங்கனச் தசர்ந்த 
ம்ாட்டயர்கள் தத்தநது நதங்கின் யமிகாட்டல்களுக்கனநன சநாதாத்துடனும் 
சகயாழ்வுடனும்; யாழ்யதன் மூம் உருயாக்கப்ட்டிருக்கின் இந்த சுதந்திபநா 
சூமன பநன்தநலும் ப்டுத்தி ாட்டின் பாருாதாபத்னத தநதாங்கச் பசய்து, 

ம்ாட்டின் திர்கா டயடிக்னககன க்கினத்துடனும் சநாதாத்துடனும் 
என்றுட்டு சநாதாநா முனனில் முன்படுப்தாம் ன் தயண்டுதகான 
யிடுக்கின்தன். ாட்டின் அபசினல் ஸ்திபத்தன்னநனன ற்டுத்துயதற்கும் 
எற்றுனநனன ப்டுத்தவும்;, இங்களுக்கினடனில் க்கினம், அனநதி, 
ல்ிணக்கம் ஆகினயற்ன ற்டுத்தவும் ஏர் அபசு ன்யனகனில் 
டுக்கதயண்டின அனத்து டயடிக்னககனமம் முன்படுத்து, யன்முனனில் 
ஈடுடும் தபப்ிருக்கு திபாக டுக்கப்டக்கூடின அனத்து டயடிக்னககளும் 
டுக்கப்டும் ன்னத இங்கு ான் கூினயக்க யிரும்புகிதன். அத்ததாடு ல்தயறு 
யதந்திகiனமம் கட்டுக்கனதகனமம் சமூக ஊடகங்கள், இனணனத்தங்கள், 

பதானதசி ஆகினயற்ின் ஊடாக பப்ி, நிக தநாசநாக நக்கள் நத்தினிலும் 
ாட்டினுள்ளும் சநாதாத்னத சீர்குனக்க முனலும் சி தபப்ிர் இருப்து ன்து 
பதரின யந்திருக்கின்து. அவ்யாாயர்களுக்கு திபாக நிக உறுதினா முனனில் 
சட்டத்னத னடமுனப்டுத்தி, அயர்களுக்கு திபாக கடும் சட்ட டயடிக்னககள் 
டுக்கப்டும் ன்னதமம் பதரியித்தக் பகாள்கிதன். 

சுதந்திபநா சுமுகநா சூமில் நகிழ்ச்சிமடன் யாமக்கூடின நது தாய்ாட்னட 
கட்டிபனழுப்புயதற்குத் ததனயனா அனத்து டயடிக்னககளும் அபசு ன் 
யனகனிலும் அபச தனயர் ன்யனகனில் அனத்து டயடிக்னககளும் டுப்தன் 
ன்னத உங்களுக்கு பதிவுடுத்துயதற்காக இதன ான் யாய்ப்ாக 
னன்டுத்திக் பகாள்கிதன். 

ன்ி, யணக்கம்! 
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