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74ஆவது சுதந்திரதினக் க ொண்டொட்டத்தில், அதிமேதகு ஜனொதிபதி ம ொட்டொபய ரொஜபக்ஷ 

அவர் ள் ஆற்றிய  உரர – 04.02.2022 

அதி வணக் த்துக்குொிய ேஹொ சங் த்தினர் மே, 

ஏரனய வணக் ததுக்;குொிய ேதகுருேொர் மே, 

ேொண்புேிகு பிரதேர் அவர் மே, 

க ௌரவ சபொநொய ர் அவர் மே, 

க ௌரவ பிரதே நீதியரசர் அவர் மே, 

க ௌரவ எதிர் ட்சித் தரைவர் அவர் மே, 

க ௌரவ அரேச்சர் மே, க ௌரவ ஆளுநர் மே, 

க ௌரவ இரொஜொங்  அரேச்சர் மே,  

க ௌரவ பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் மே,  

க ௌரவ தூதுவர் மே, உயர்ஸ்தொனி ர் மே, 

ஜனொதிபதியின் கசயைொேர் அவர் ள் உள்ேிட்ட  

அரனத்து அரச உத்திமயொ த்தர் மே, 

பொது ொப்புப் பரட ேின் பிரதொனி ேற்றும் இரொணுவத் தேபதி அவர் மே,  

 டற்ரடத் தேபதி அவர் மே, விேொனப்பரடத் தேபதி அவர் மே,  

கபொலிஸ் ேொ அதிபர் அவர் மே,  

சிவில் பொது ொப்புத் திரணக் ேத்தின் பணிப்பொேர் நொய ம் அவர் மே,  

விருந்தினர் மே, பரட வீரர் மே, 

இைங்ர யின் அரனத்துச் சம ொதர, சம ொதொி மே, 
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அன்புப் புதல்வர் மே, புதல்வி மே, 

சுதந்திரேொன ஒரு நொட்டின் க ௌரவம்ேிக்  ஒரு பிரரஜயொ  வொழ்வதற்குள்ே உொிரேரய 

முன்னிட்டு, வரைொறு முழுவதும் பை நொடு ேின் ேக் ள்  ைவரங் ரே நடத்தியுள்ேொர் ள். 

மபொர் ரே முன்கனடுத்துள்ேொர் ள். கபரும் அர்ப்பணிப்பு ரேச் கசய்துள்ேொர் ள். 

இைங்ர யிலும், 2,500 ஆண்டு ளுக்கும் மேற்பட்ட வரைொற்றின் பை  ொைப்பகுதி ேில், 

கவேிநொட்டு ஆக் ிரேிப்பொேர் ளுக்கு எதிரொ ப் மபொரொடிய துட்டர முனு, வை ம்பொ, ேஹொ 

பரொக் ிரேபொகு, விஜயபொகு, ஆறொவது பரொக் ிரேபொகு மபொன்ற சிறந்த ேன்னர் ள் 

கவேிநொட்டவர் ேிடேிருந்து நொட்ரட ேீட்டு நொட்ரட ஒன்றுபடுத்தினொர் ள். 

இறுதியொ , ஏறத்தொழ 450 ஆண்டு  ொைேொ  இருந்து வந்த ஐமரொப்பிய  ொைனித்துவ 

ஆட்சி ேிலிருந்து எேது நொடு சுதந்திரம் கபற்று தற்மபொது 74 ஆண்டு ள்  டந்துள்ேன. 

சுதந்திரத்தின் பின்னரும்கூட 3 தசொப்தங் ளுக்குக்  ிட்டிய  ொைத்தில் பயங் ரவொதச் 

கசயற்பொகடொன்றினூடொ  இந்நொட்ரட இரண்டு பிொிவு ேொ ப் பிொிக்  முயன்றரேக்கு 

எதிரொ ப் மபொரொடவும் எேக்கு மநர்ந்துவிட்டது. 

இன்று இைங்ர யொனது ஒரு சுதந்திரேொன இரறரே கபொருந்திய ஜனநொய  நொடொகும். நொம் 

அதன் அபிேொனம் க ொண்ட பிரரஜ ேொமவொம். 

வரைொறு முழுவதும் பல்மவறு சவொல் ரே எதிர்க ொண்டு எேது நொட்டுக்கு முழுச் 

சுதந்திரத்ரதப் கபற்றுக்க ொள்வதற்கும் கபற்றுக்க ொண்ட சுதந்திரத்ரத உறுதிப்படுத்திக் 

க ொள்வதற்கும், அர்ப்பணிப்புடன் முன்னின்ற நொட்டுப் பற்றுரடயவர் ள் எல்மைொருக்கும் 

நொன் இவ்மவரேயில் எனது ேொியொரதரயச் கசலுத்து ின்மறன். 

இனம், ேதம் என்ற எவ்வித மபதங் ளுேின்றி ஒவ்மவொர் இைங்ர ப் பிரரஜக்கும் இன்று 

நொட்டின் எப்பிரமதசத்திலும் சுதந்திரேொ வும் பொது ொப்புடன் வொழும் உொிரேயுண்டு. தொம் 

விரும்பும் ேதத்ரத வழிபடுவதற் ொன சுதந்திரமும் உள்ேது. அபிப்பிரொயங் ரேச் 

சுயொதீனேொ  முன்ரவப்பதற்கும்  ருத்துக் ரே கவேியிடுவதற்கும் சுதந்திரம் இருக் ின்றது. 

நொட்டினுள் முழுரேயொ  ஊட ச் சுதந்திரம் இருக் ின்றது. இைங்ர ப் பிரரஜ ள் 

பொிபூரணேொ  ஜனநொய  முரறரேகயொன்றினூடொ த் தத்தேது ேக் ள் பிரதிநிதி ரேத் 

கதொிந்கதடுப்பதற்கும் விரும்பியவர் ள் அரசியல் கசயற்பொட்டினூடொ  அரச ஆட்சியில் 
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சம்பந்தப்படுவதற்கும் சுதந்திரம் இருக் ின்றது. இது, எம் அரனவரது ே ிழ்ச்சிக்கும் 

அபிேொனத்துக்கும் உொியகதொரு  ொரணேொகும். 

சுதந்திரேிக்  ஜனநொய  ொீதியிைொன நொகடொன்றின் ேக் ள் என்ற வர யில், நொம் 

எல்மைொருக்கும் சிறப்புொிரே ள் இருப்பது மபொன்று கபொறுப்பு ளும் இருக் ின்றன.  

எல்மைொரும் நொட்டுக் ொ த் தேது கபொறுப்பு ரே நிரறமவற்றும் மபொதுதொன்  ிரடத்த 

சுதந்திரத்தின் உச்ச ட்டப் பயன்  ிரடக்கும். கபொறுப்பு ரே ேறந்துவிட்டு உொிரே ரேப் 

பற்றி ேட்டும் மபசுவது கபொருத்தேொ  இருக் ொது. 

ஒரு நொடொனது, சமூ , அரசியல் ேற்றும் கபொருேொதொரம் ஆ ிய ச ை அம்சங் ேினொலும் 

வலுவரடயும் மபொமத, அந்நொட்டின் சுதந்திரேொனது ேி  அர்த்தமுள்ேதொ  அரே ிறது. 

அதற் ொ  முரனப்பொ ப் பங் ேிக்கும் சந்தர்ப்பம் அரரசப் மபொன்று ேக் ளுக்கும் உள்ேது. 

ஒரு நொட்ரட உொிய திரசரய மநொக் ிக் க ொண்டுகசல்லும் மபொது, அதற் ொ  நொட்டின் 

அரனவரது உதவிரயயும் எதிர்பொர்க்  முடியொது என்பரத நொம் அறிமவொம். 

ேொற்றேரடயொமதொருக் ொ க்  ொத்திருந்து நொட்டின் எதிர் ொை முன்மனற்றத்துக் ொ  நொம் 

திட்டேிட்டுள்ேவற்ரறக் ர விட நொம் தயொொில்ரை. எேது மநொக் ேொனது நொடு சொர்பில் 

சொியொனரதச் கசய்வமத தவிர எல்மைொரரயும் திருப்திப்படுத்துவதல்ை. 

எதிர் ொைத்ரத நற்சிந்தரனயுடன் மநொக்கும் ஆக் முரறயொன சிந்தரனயின் மூைம் ேட்டும் 

தொன், நொம் எேது வருங் ொைப் பயணத்தில் கவற்றிகபற முடியும். கவற்றி ரேொனகதொரு 

பயணத்துக்கு மவண்டிய அர்ப்பணிப்பு ரேச் கசய்தொல் ேட்டும் தொன், நொம் எதிர்க ொள் ின்ற 

சவொல் ரே கவல்ை முடியும். 

எதிர்ேரறயொன சிந்தரனயுரடயவர் ள் உைர  ேொற்றிவிட ேொட்டொர் ள். அவர் ளுக்கு 

அதற் ொன ஆற்றலும் இல்ரை. ஒரு பிரச்சிரனக்குத் தீர்கவொன்ரற முன்ரவக் ொேல் 

விேர்சனம் ேட்டும் கசய்யும் பழக் ம் உள்ேவர் ளுக்கு எதிர் ொைத்ரதப் பற்றிய மநொக்கு 

இல்ரை. 

ஒரு நொட்டின் தரைவர், அமந ேொன  ஸ்டங் ள், அனர்த்தங் ள், பிரச்சிரன ள் ேற்றும் 

சவொல் ரேத் கதொடர்ந்து எதிர்க ொள்ே மநொிடு ிறது. ஒமர மநொக்ர  மநொக் ிக் 

குழுகவொன்ரற வழிநடத்துவது இைகுவொனதல்ை. எவ்வேவு நல்ை மநொக் ேொ  இருப்பினும், 
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நரடமுரறயில் இருக் ின்ற முரறரே ரே ேொற்றுவது இைகுவொனதல்ை. சிை 

விடயங் ேில், உள்நொட்ரடப் மபொன்று அந்நிய சக்தி ளும் எம்ரே எதிர்த்து 

ஒன்றுகூடு ின்றன. சிைமவரே உங் ேது பக் த்தில் நி ழும் கசயல் ள் எல்ைொம் 

உங் ளுக்கு எதிரொ  நடக்கும் சதியொ த் மதொன்றும் சந்தர்ப்பங் ளும் உள்ேன. 

ேக் ள் தரைவர் ேிடேிருந்து எதிர்பொர்ப்பது இவ்வரனத்துப் பிரச்சிரன ரேயும் 

மு ொரேத்துவம் கசய்துக ொண்டு நொட்ரட முன்மனொக் ிக் க ொண்டு கசல்வமத தவிர 

பிரச்சிரன ேிலிருந்து தப்பி ஓடுவதல்ை. அதற்குத் மதரவயொன ஆக் முரறயொன 

உேப்பொங்கு எம்முள் இருக் ின்றது. நொடு எதிர்க ொள் ின்ற எந்தகவொரு சவொரையும் 

கவற்றி ொண்பதற் ொ த் தரைரேதொங்  நொன் எப்கபொழுதும் தயொரொ  இருக் ின்மறன்.  

ஆக் முரறயொன  ருத்து ரேக் க ொண்டுள்ே, எதிர் ொைம் பற்றிய நல்ை  னவு ரேக் 

 ண்டு அவற்ரற அரடய முயன்றவர் ள் தொன் உைர  ேொற்றியிருக் ிறொர் ள். வரைொறு 

முழுவதிலிருந்தும் இது நேக்குத் கதன்படு ிறது. 

நொட்டுத் தரைவருக்கும் ேக் ளுக்கும் இருக்கும் ஆக் முரறயொன சிந்தரனமய, முன்மனறிய 

ஒவ்கவொரு நொட்டினதும் உயர்வுக்குக்  ொரணேொ ியுள்ேது. 

புரொதன  ொைத்திலிருந்த எேது ேன்னர் ள், ருவன்கவலிசொய, மஜத்தவனொரொேய ேற்றும் 

அபய ிொி மபொன்ற விசொைேொன நிர்ேொணங் ரே, ஆக் முரறயொன சிந்தரன ேின் மூைம் 

தொன் கசய்தொர் ள். ேின்மனொியொ குேம்,  ைொ வொவி, பரொக் ிரே சமுத்திரம் ேற்றும் மயொத எை 

மபொன்ற நிர்ேொணங் ரேச் கசய்த தரைசிறந்த  நீர்ப்பொசனத் கதொழில்நுட்பம் அன்று எேக்கு 

இருந்தது. சீ ிொியொ மபொன்ற ந ர நிர்ேொணிப்பு ள் இன்றும் உைர  

ஆச்சொியப்படுத்து ின்றன. இைங்ர யொனது, பண்ரடய  ொை உை ின் ப ிரங் ேொனகதொரு 

 ப்பல் ரேயேொ  இருந்தது. அன்று எேக்கு அப்படியொனவற்ரறச் கசய்யும் இயலுரே 

இருந்திருந்தொல் வருங் ொைத்திலும் உைகுடன் மபொட்டியிடும் ஆற்றல் நேக்கு இருக்  

மவண்டும். 

அதற்கு இன்றியரேயொத  ொரணியொ  அரேவது நொம் எம்ேீது க ொண்டுள்ே நம்பிக்ர தொன். 

 ஸ்ட  ொைங் ள் எப்மபொதும் அமதமபொல் இருப்பதில்ரை.  ஸ்ட  ொைங் ரே எதிர்க ொள்ே, 

சக்திவொய்ந்த ேனிதர் ள் மதரவப்படுவொர் ள். அதனொல், ேற்றவர் ரே உேொீதியொ  
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வீழ்த்து ின்ற ஒவ்கவொருவரும் இவ்மவரேயில் சமூ த்துக் ொ ச் கசய்வது உதவியல்ை. 

அதனொல் இப்பிரச்சிரன ரே கவற்றி ரேொ  எதிர்க ொள்ேத் மதரவப்படும் 

ஆக் முரறயொன சிந்தரனரய நொட்டில் ஏற்படுத்துவதற்கு நொம் எல்மைொரும் கபரும் 

கபொறுப்புரடயவர் ேொ  உள்மேொம்.  

அண்ரேக் ொை வரைொற்றில் நொம் பொரதூரேொன பிரச்சிரன ரே எதிர்க ொண்டு 

அவற்றுக் ொன தீர்வு ரேக்  ண்டுள்மேொம். பயங் ரவொதத்ரத ஒருமபொதும் மபொொினொல் 

மதொற் டிக்  முடியொகதன்று அன்று பூரண எதிர்ேரறச் சிந்தரனரய க ொண்டுள்ேவர் ள் 

கதொடர்ந்து கசொல்லிக் க ொண்டிருந்தமபொது, கஜனரல் கடன்சில் க ொப்மப டுவ, கஜனரல் 

விஜய விேைரத்ன மபொன்ற இரொணுவத் தரைவர் ள், பயங் ரவொதத்ரதத் மதொற் டிக்  

முடியுகேன்ற ஆக் முரறயொன சிந்தரனரய அவர் ேின்  ீழ் மபொரொடிக் க ொண்டிருந்த 

இரொணுவ உத்திமயொ த்தருக்குள் ஊடுருவச் கசய்தனர். பிற் ொைத்தில் சீரொன அரசியல் 

தரைரேத்துவத்தின்  ீழ் சுேொர் மூன்றரர ஆண்டேவொன குறு ிய  ொைத்தினுள் 

பயங் ரவொதத்ரத முற்றுமுழுதொ த் மதொற் டிப்பதற் ொ  எேது ஆற்றல் ள்  ேீது ரவத்திருந்த 

நம்பிக்ர மய  ொரணேொனது. 

நொம் தற் ொைத்தில் எதிர்க ொள்ளும் பிரச்சிரன ள் எரவயும் நீண்ட ொைப் பிரச்சிரன ள் 

அல்ை. ஆக் முரறயுடன் கூடிய ஓர் அணுகுமுரறயினூடொ  எேக்கு 

இப்பிரச்சிரன ளுக் ொன தீர்வு ரேத் மதடிக்க ொள்ே முடியும். ஆயினும், அந்த 

மவரைத்திட்டத்ரதத் துொிதப்படுத்திக் க ொள்வதற் ொ  நொம் அரனவரும் கசய்ய மவண்டிய 

மவரைப்பகுதி உள்ேது. தத்தேது கபொறுப்ரப உொியவொறு நிரறமவற்றுவதன் மூைம் நொம் 

அரனவரும் நொடு சொர்பொ  எேது உச்ச ட்டப் பங் ேிப்ரப வழங்  முயைமவண்டும். 

க ொவிட் 19 கதொற்றுப் பரவரை  ட்டுப்படுத்துவதற் ொன ஒமர தீர்வு தடுப்பூசி ஏற்றுதல் 

என்பரத நொங் ள் மநர  ொைத்தில் புொிந்துக ொண்மடொம். அதற் ரேய இைக் ிடப்பட்ட 

சனத்கதொர யின் 85 சதவீதத்துக்கும் மேைொன எண்ணிக்ர யினருக்கு 1ஆம், 2ஆம் அைகுத் 

தடுப்பூசி ரே ஏற்றி மநொய் நிரைரேரயக்  ட்டுப்படுத்தி, வழரேயொன ேக் ள் வொழ்ரவ 

ேீண்டும் கதொடங்  எம்ேொல் முடிந்தது. இவ்மவரே ஆகும் மபொது, ேக் ளுக்கு மூன்றொம் 

தடுப்பூசிரயயும் வழங்குவதற்குத் மதரவயொன தடுப்பூசி ேருந்து ள் இைங்ர க்குக் 

க ொண்டுவரப்பட்டுள்ேன. 
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இைங்ர  தற்மபொது எதிர்க ொண்டுள்ே கபொருேொதொரப் பிரச்சிரன ளுக் ொன 

 ொரணங் ரேத் மதடிக்க ொண்டு பை வருடங் ள் பின்மனொக் ிச் கசல்வரதவிட, அதற் ொன 

குறு ிய ொை ேற்றும் நீண்ட ொைத் தீர்வு ரேக்  ண்டறிவமத  ொமைொசிதேொனதொகும். ஓர் 

அரசு என்ற வர யில் நொம் அதன்ேீது  வனத்ரதச் கசலுத்தியுள்மேொம். 

இைங்ர யின் கபொருேொதொரத்ரத வலுப்படுத்துவது என்றொல், நொம்  ேத்கதொழில்,  

ர த்கதொழில் ேற்றும் மசரவ ள் ஆ ிய மூன்று பிொிவு ரேவும் முன்மனற்ற மவண்டும். 

உள்நொட்டு உற்பத்திரய ஊக்குவிக்கும் அமதமவரே, ஏற்றுேதி வருேொனத்ரதக் கூட்டிக் 

க ொள்ேக்கூடிய வழி ேின் ேீது விமசட  வனம் கசலுத்த மவண்டும். இது கதொடர்பொன எேது 

மதசிய க ொள்ர  ள் ேி வும் கதேிவொனரவயொ  இருப்பினும், அவற்ரறச் கசயற்படுத்தும் 

மபொது இரதவிடச் கசயற்பொட்டு ொீதியொன பங் ேிப்பு ஒவ்கவொரு துரறயிலும் இருத்தல் 

மவண்டும்.  

எேது நொட்டின் அபிவிருத்திச் கசயற்பொடு ேின் மபொது முதலீடு ள் முக் ிய  ொரணியொ  

அரேந்திருக் ின்றன. முதலீடு ரே ஊக்குவிப்பதற்கு அரசு  எப்கபொழுதும் நடவடிக்ர  

எடுப்பதுடன், உள்நொட்டு முதலீடு ரேப் மபொை சர்வமதச முதலீடு ளும் அவசியேொ ின்றன. 

விமசடேொ , பொொியேவிைொன  ருத்திட்டங் ள், நவீன கதொழில்நுட்ப அறிவு மதரவப்படும் 

ர த்கதொழில் ள், உை ச் சந்ரதக் ொன சந்தர்ப்பங் ரே  ஏற்படுத்தும் புதிய  

வியொபொரங் ளுக்கு  சர்வமதச  முதலீடு ள் மதரவப்படு ின்றன. அதற் ொ , அரசியல் 

மநொக் ங் ரே அடிப்பரடயொ க் க ொண்டு உள்நொட்டு அல்ைது கவேிநொட்டு  

முதலீடு ளுக்கு எதிரொ த்  தவறொன  அபிப்பிரொயங் ரே  ேக் ேிடம் க ொண்டு கசல்லும்  

தரப்பினர் பற்றி  ேக் ள் ேி வும்  அவதொனேொ  இருத்தல் மவண்டும்.   

கதொழில் முயற்சிரய ஊக்குவிக் ொது, கதொழில் முயற்சியொேர் ளுக்கு உள்ே தரட ரே 

அ ற்றொது, எம்ேொல் கபொருேொதொர அபிவிருத்திரயத் துொிதப்படுத்த முடியொது. பை 

ஆபத்து ேின் ேத்தியில் தன்னுரடயமத என்று கதொழிகைொன்ரற ஆரம்பித்து, பிறருக்கு 

கதொழில் ரேயும் வருேொனம் ஈட்டும் வொய்ப்ரபயும் அேிக் ின்ற கதொழில் 

முயற்சியொேர் ரே இரதவிட ேதிப்புடனும், நட்புறமவொடும்  வனிக்கும் கபொறுப்பு எம்ரேச் 

சொர்ந்துள்ேது. நொட்டினது அபிவிருத்தியில் உள்ே கதொழில் முயற்சியொேர் ேின் பங் ேிப்ரப 

நன்கு உணர்ந்துக ொண்டு இருக் ின்ற சட்டொீதியொன சட்டடத்துக்குட்பட்டு அவர் ளுக்கு 

மவண்டிய ச ை உதவி ரேயும் துொிதேொ  வழங்  அரச உத்திமயொ த்தர் ள் நடவடிக்ர  
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எடுத்தல் மவண்டும். கதொழில் ரேப் பதிவு கசய்யும் மபொதும் முதலீடு ளுக் ொன 

அங் ீ ொரங் ரே வழங்கும் மபொதும் ஏற்படும் கபரும் தொேதங் ரேத் தவிர்ப்பதற்கு 

நடவடிக்ர  எடுப்பதனூடொ  நொட்டின் ஒட்டுகேொத்தப் கபொருேொதொரச் கசயற்பொட்ரடச் 

கசயற்படுத்த முடியும். 

ேி வும் பயனுறுதியொன ஒரு பிரரஜரய உருவொக்குவதற் ொ ப் பை முரறயொன  ல்வித் 

திருத்தங் ள் இப்மபொது நொட்டில் நி ழ்ந்து க ொண்டிருக் ின்றன. பொடசொரைக்  ல்விரய 

முடித்துவிடும் ஒவ்கவொரு பிள்ரேயும், நொட்டின் கபொருேொதொரச் கசயற்பொட்டில் 

பங் ேிக் க்கூடிய கதொழிரைமயொ அல்ைது ர த்கதொழிரைமயொ பயிைமவண்டும். தொம் 

கதொிந்துக ொண்ட துரறயில் தனது அறிரவக் கூட்டிக்க ொள்வது மபொன்று, முடியுேொனொல் 

கதொழில்சொர் தர ரே ரேப் கபற்றுக் க ொள்வதற்கும் முயற்சிக்  மவண்டும். அதனூடொ  

நொட்டின் கபொருேொதொரச் கசயற்பொட்டில் மநரடியொ ப் பங் ேிப்புச் கசய்யும் வொய்ப்பு 

உங் ளுக்குக்  ிரடக் ின்றது.  

விவசொயப் பண்ரணயில், கதொழிற்சொரையில், மவரைத்தேகேொன்றில் வியர்ரவ சிந்தி 

மவரை கசய்யும் ேக் ள், நொட்டின் கபொருேொதொரத்தில் மநரடிப் பங் ேிப்ரப 

வழங்கு ின்றனர். அவர் ள் எல்மைொரரயும் நொன் க ௌரவிக் ின்மறன். 

நொட்டுக்கு அந்நியச் கசைொவணிரயப் கபற்றுத் தரும் கவேிநொடு ேிலுள்ே இைங்ர யர் ள் 

எேக்குப் கபொிய வேேொ  இருக் ின்றொர் ள்.  டந்த  ொைத்தில் அவர் ள் நொட்டுக் ொ  

முன்வந்து கபரும் அர்ப்பணிப்பு ரேச் கசய்து எேக்கு ஒத்துரழப்பு நல் ியரத நொம் 

ேறக் வில்ரை. அவர் ள் கதொடர்ந்தும் எேது கபொருேொதொரதுக் ொ த் கதொடர்ந்து வழங்கும் 

பைம் ேி வும் பொரொட்டத்தக் தொகும். கவேிநொடு ேில் இருக்கும் இைங்ர யர் ள் 

எல்மைொரரயும் பிறந்த நொட்டில் முதலீடு ரேச் கசய்யுேொறு ம ட்டுக் க ொள் ின்மறன். 

அதன்மூைம், நொட்டின் எதிர் ொைத்ரத உருவொக்குவதற் ொ  மேலும் கசயைொக்  முரறயில் 

பங் ேிக்கும் வொய்ப்பு உங் ளுக்குக்  ிரடக் ிறது. 

எம் முன்னிரையில் உள்ே சவொல் ரே கவற்றிக ொண்டு, எேது வருங் ொைக் 

குறிக்ம ொள் ரே கவற்றி ரேொ  நிரறமவற்றிக் க ொள்வதொயின், நொம் எல்மைொரும் நம்ரே 

ேொற்றிக்க ொள்ே மவண்டியுள்ேது. நம் எல்மைொருக்கும் அதற் ொ ச் சிை அர்ப்பணிப்பு ரேச் 

கசய்ய மநொிடைொம். அதற்குத் மதரவயொன எடுத்துக் ொட்டுதரைத் தருவதற்கு நொட்டின் 
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ஜனொதிபதி என்ற வர யில் நொன் தயொரொ  இருக் ின்மறன். தற்மபொதும் நொன் அதரன 

உச்சக் ட்டத்தில் கசய்து க ொண்டிருக் ின்மறன். எல்ைொ அரேச்சர் ள், பொரொளுேன்ற 

உறுப்பினர் ள் ேற்றும் ஏரனய அரசியல்வொதி ள் ஆ ிய அரனவரும் நொட்டுக்கு 

முன்ேொதிொியொ  எப்மபொதும் கசயற்பட மவண்டும் என நொன் ம ட்டுக்க ொள் ின்மறன். 

நீங் ள் ேக் ளுக்கு முன்ேொதிொியொ  நடந்து க ொள்வீர் ேொயின், நொட்டின் கபரும்பொைொன 

ேக் ளும் உங் ரேப் பின்பற்றுவொர் ள்.  

மதசிய தரைரேத்துவத்துக்கு எதிரொன சக்தி ள் ேி ச் சூட்சுேேொன பை கபொய்ப் 

பிரசொரங் ேினூடொ  ேக் ரேத் தவறொன பொரதயில் எடுத்துச் கசல்ை முயல் ின்றன. 

எப்மபொதும் ேதிநுட்பத்துடன் நடந்து க ொள்ளுேொறு இந்நொட்டு ேக் ரே நொன் ம ட்டுக் 

க ொள் ின்மறன். தரவு ேின் அடிப்பரடயில் விடயங் ரே ஆரொய்ந்துப் பொர்த்து 

உண்ரேரய அறிந்து க ொண்டு தீர்ேொனங் ரே எடுப்பதொயின், ஒருவரொலும் ேக் ரேத் 

தவறொன பொரதயில் க ொண்டுகசல்ை முடியொது. 

எதிர் ொைச் சந்ததிக் ொ  கவன்கறடுத்த சுதந்திரத்ரத எப்கபொழுதும் பொது ொப்மபன் என்றும் 

எேது நொட்டின் ஒற்ரறயொட்சி, ஆட்புை ஒருரேப்பொடு ேற்றும் இரறரேரயப் பொது ொப்மபன் 

என்றும்ஈ அரச தரைவர் என்ற வர யில் நொன் உறுதியேித்துள்மேன். நொங் ள் 

எப்கபொழுதும் அந்த உறுதியுரரரயப் பொது ொப்மபொம். 

 ைொசொரச் சுதந்திரம் ஒவ்மவொர் இனத்துக்கும் முக் ியேொனது. ஆயிரம் வருட ொை  

வரைொற்ரறக் க ொண்ட பொரம்பொிய சம்பிரதொயங் ள், விழுேியங் ள் ேற்றும் எேது 

பண்பு ரேப் பொது ொத்தல் என்பவற்ரற எேது அடிப்பரடப் கபொறுப்பொ க்  ருது ின்மறொம்.  

 டந்த  ொைத்தில்   பை அச்சுறுத்தல் ளுக்கு உள்ேொ ி  அழிந்து க ொண்டிருந்த கதொல்கபொருள் 

கபறுேதிேிக்  இடங் ரேப் பொது ொத்து அவற்ரற மேம்படுத்துவதற்கு நொம் நடவடிக்ர  

மேற்க ொண்டுள்மேொம். 

எேது நொடு சட்ட ஆதிக் த்ரதப் பொது ொக்கும், சர்வமதச சேவொயங் ரே ேதிக்கும்  

நகடொன்றொகும். குறு ிய மநொக் ங் ரே அடிப்பரடயொ க் க ொண்டு  இைங்ர க்குப் 

பல்மவறு குற்றச்சொட்டு ரேச் சொர்த்துவதற்கு ஏமதனுகேொரு தரப்பினர்  முயற்சி ரே 

மேற்க ொண்ட மபொதும், எவ்விதத்திலும் ேனித உொிரே ேீறல் ளுக்கு அரசு உடந்ரதயொ  
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இருக் வில்ரை என்பதுடன், எதிர் ொைத்திலும் அத்தர ய நி ழ்வு ள் இடம்கபறுவதற்கு 

இடேேிக் வும் ேொட்டொது. 

எக் ொரணத்ரதக் க ொண்டும் ேீண்டும் இந்நொட்டில் அடிப்பரடவொதம் தரைதூக்  நொம் 

இடேேிக்  ேொட்மடொம். இந்த அரசொங் ம் ேக் ளுக்கு உறுதியேித்த அமத விதத்தில் மதசிய 

பொது ொப்ரப உறுதி கசய்துள்ேது.  

நொங் ள் முன்ரவத்த சுபீட்சத்தின் மநொக்கு எனும் க ொள்ர ப் பிர டனத்ரத நரடமுரறப் 

படுத்துவதற் ொ மவ ேக் ள் தற்மபொரதய அரசொங் த்துக்கு ஆதரவு வழங் ினொர் ள். 

நொங் ள் முன்ரவத்த க ொள்ர ப் பிர டனத்தில்,  பசுரேக் ர த்கதொழில், புதுப்பிக் த்தக்  

சக்திப் பயன்பொட்டு மேம்பொடு, புதிய உை த்துக்கு ஏற்ற  ல்வித் திருத்தங் ள், மதசிய 

கதொழில் முயற்சியொண்ரேரய ஊக்குவித்தல், ஏற்றுேதி பல்வர த்தன்ரே, ேற்றும் 

கபறுேொனத்ரத அதி ொித்தல், கபொருேொதொரத்தின் புதியகதொரு பொய்ச்சலுக் ொ த் 

கதொழில்நுட்பப் பொவரனரயப் பரவைொக் ல் மபொன்ற நொம் அரடயொேம்  ண்டுக ொண்ட 

முன்னுொிரே ேில்  எவ்வித ேொற்றமும் ஏற்படவில்ரை. 

பயன்ேிக்  பிரரஜ, ே ிழ்ச்சியுடன் வொழும் குடும்பம், ஒழுக் ேொன குணகநறி ரேக் 

க ொண்ட சமூ ம் ேற்றும் சுபீட்சத்தின் மநொக்கு ஆ ிய ஆரம்ப ட்ட மநொக் ங் ரே 

நிரறமவற்றுவதற் ொ  நொம் அர்ப்பணிப்புடன் இருக் ின்மறொம்.  

ேி வும்  ஸ்டேொனகதொரு சந்தர்ப்பத்தில் தொன் எனக்கு நொட்டின் தரைரேத்துவம் 

அேிக் ப்பட்டது.  டந்த இரண்டு  ஆண்டு ேினுள், எதிர்பொரொத பை பிரச்சிரன ளுக்குத் 

தீர்வு ரேக்  ொண மநொிட்டது. அவ்வரனத்துக்  ஸ்டங் ளுக்கும் ேத்தியில் பை அபிவிருத்தித் 

திட்டங் ள் எேது அரசினொல் மேற்க ொள்ேப்பட்டன.  

எனது எஞ்சிய பதவிக்  ொைத்தினுள் நொட்டின் நிரைமபறொன அபிவிருத்திரய 

ஏற்படுத்துவதற்குத் மதரவயொன திட்டங் கேல்ைொம் தற்மபொது நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டு 

வரு ின்றன. எந்தேவு தரட ள் வந்தொலும் எேது நொட்டின் கபரும்பொன்ரே ேக் ள் 

எதிர் ொைத்துக் ொன  பங் ேிப்ரப வழங் ினொல், எம்ேொல் அந்மநொக் ங் ரே நிரறமவற்ற 

முடியும்.  
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சுதந்திரத்தின் உண்ரேயொன அர்த்தத்ரத எய்திய அபிேொனேிக்  மதசத்ரதக் 

 ட்டிகயழுப்புவதற் ொ  ஒன்றுமசருேொறு அரனத்து நொட்டுப் பற்றுள்ே 

இைங்ர யர் ளுக்கும் நொன் அரழப்பு விடுக் ின்மறன். 

உங் ள் அரனவருக்கும் நன்றி. 

மும்ேணி ேின் ஆசி ள். 

 

 


