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மேலசிய சனீ ம	ற�க 728 ஒ��� ��த� 

க�வி ெப��தி�ட� 2013-2025 �� க�டன� 

தா ெமாழி� க�வி ேம�பா�"#� த$�கான% 

மேலசிய ஐ�கிய சனீ'பளி �*�க ம	ற� (ேடா� ேஸா�) ஏ#பா� 

பிரகடன� 

  

மேலசிய ஐ�கிய சீன�ப�ளி ���க� ம�ற� (ேடா� ேஸா�) நா� த�விய 

அளவி  ஒ" #$ட%ைத நட%'கிற'. நா�க� (�ெமாழிய�ப$+"���  

"மேலசிய க வி ெப",தி$ட� 2013-2025 ெதாட�க அறி�ைக"ைய (இத�கீ. 

"ெப",தி$ட�" எ�0 �றி�பிட�ப��) உ0தியாக எதி2�கிேறா� எ�பைத இத� 

3ல� (ைற�ப+ அறிவி�கிேறா�. இ%தி$ட� தா4ெமாழி� க வி 

ேம�பா$+5��, ேதசிய ஒ50ைம��� த6�கான' எ�0 க"த�ப�� ஒேர 

ெமாழி க வி� ெகா�ைகைய� ப8,'ைர�கிற'. 

 

மேலசியா ஒ" ப லின, ப�ெமாழி, பல கலா9சார� ம50� பல சமய�கைள� 

ெகா:ட நா�. இதைன அ�கீக8%', ப�ெமாழி� க வி�� 

ேதைவ�ப�பவ5ைற கவன%தி  ெகா�;� க வி சி%தா,த� ம50� 

ெகா�ைகக� அம ப�%த ேவ:��. 'ரதி<டவசமாக, நா� =த,திரமைட,த 

கால%திலி",' அதிகார%தின2 ப ேவ0 இன� பி�னணிகைள� ெகா:ட 

அைன%' மேலசிய2க;� அவ2க;ைடய தா4ெமாழிகைள� க5பத5��, 

பய�ப�%'வத5�� உ8ய அவ2களி� உ�ளா2,த உ8ைமகைள ?ற�கணி%' 

வி$�, நா$+� நட�? நிைல�� (ரணாக, ஒேர ெமாழி க வி� 

ெகா�ைககைள� ப8,'ைர%தன2. "1956 ரசா� அறி�ைக" "ஒேர ெமாழி ம50� 

ஒேர க வி (ைற" ஆகியவ5ைற "இ0தி� �றி�ேகா�" எ�0 (�ெமாழி,த'. 

அத� பி�ன2 ெவளியிட�ப$ட க வி அறி�ைகக�, க வி9 ச$ட�க� ம50� 

க வி ேம�பா$� ெப",தி$ட�க� அைன%'� இ,த "இ0தி� �றி�ேகா�" 
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இல�ைக அைடA� (ய5சியாக ஒேர ெமாழி க வி� ெகா�ைகைய 

வலிA0%தின. க வி ெப",தி$ட� 2013 அ,த நடவ+�கைள தி$டமி$டப+ 

விைரBப�%'த  வழி ஒ" ப+ ேமேல ெச�0�ள'.  

 

ெப",தி$ட� கீ.காC� ஒேர ெமாழி க வி ெகா�ைக ேநா�க�கைள 2013 

லி",' 2025 வைரயி  3�0 க$ட�களாக வ�%'�ள': 

க�ட� 1 (2013-2015): 2014 இ  ெதாட�கி, சீன ம50� தமி.�ப�ளிக� ேதசிய 

ெதாட�க�பளிகளி  நா�கா� வ��பிலி",' ஆறா� வ��? வைரயி  

ேபாதி�க�ப�� பகசா மேலசியா பாட%தி$ட�க�, பாட�?%தக�க�, ேபாதனா 

(ைறக� ம50� ேத2B (�மாதி8 வ+வ�க� ஆகியவ50��9 சமமான 

தர%ைத ஏ50�ெகா�ள ேவ:��. இத� காரணமாக, சீன ம50� தமி. 

ெதாட�க�ப�ளிக� பகசா மேலசியா ேபாதைன�கான ேநர%ைத க:+�பாக 

வார� ஒ�0�� 570 நிமிட�க;�� அதிக8�க ேவ:��. இதனா , தா4ெமாழி 

ேபாதைன�கான ேநர� ெவ0� 300 நிமிட�க;��� �ைற�க�ப�கிற'. 

இ,நடவ+�ைக இ�ப�ளிகளி� பாட%தி$ட க$டைம�பி  

சமநிைலயி�ைமைய ஏ5ப�%'�. இதனா  விசாலமான தா4ெமாழி� க வி  

வழ�க�பட ேவ:�� எ�ற அ�ப�ளிகளி� ேநா�க� க�ைமயான 

ஆப%தி5��ளா�க�ப�வேதா�, பி5கால%தி  அ�ப�ளிகளி� அ+�பைட% 

த�ைமைய அ+ேயா� அழி,'வி��. 2016 ஆ� ஆ:டளவி , சீன ம50� 

தமி.�ப�ளிக� ேதசிய ெதாட�க�ப�ளிக� ஆகிவி��. அ�க$ட%தி  ?'(க 

வ��?க� 2017 ஆ:� வா�கி  அக5ற�ப��. 

 

க�ட� 2 (2016-2020): க வி அைம9சி� மாநில ம50� மாவ$ட அளவிலான 

���க� "மாணவ2 ஒ"ைம�பா� ம50� ஒ50ைம ெசய தி$ட�க�" 

ச�ப,தமான நடவ+�கைள வE�ப�%'� #0கைள விதி%'�ள அேத 

ேவைளயி , அ,நடவ+�ைககளி  ப�ேக5�� ப�ளிக� அவ5றி� ேபாதைன 

ெமாழிகைள% தாராளாமாக� பய�ப�%'வ' �றி%' ெமௗனமாக இ"�கிற'. 

இ' நா$+E�ள சீன ம50� தமி.�ப�ளிகளி� தனி%த�ைம வா4,த 

சிற�பிய ?கைள ேமE� அ8%' வி��.  



3 

 

 

க�ட� 3 (2021-2025): ேதசிய ெதாட�க�ப�ளிA� ேதசிய இைடநிைல�ப�ளிA� 

ெப5ேறா2க;�� (�G8ைம� ப�ளிக�. 

 

ெப",தி$ட�, நியாயமாக ம50� பாரப$சம5ற (ைறயி  நட%த�பட 

ேவ:+ய உ8ைமைய� ெகா:��ள ம�க� சமய�ப�ளிகைள (�ைமயாக  

?ற�கணி%'�ள'; ேதசியமாதி8 ப�ளிக;��� மிஷ� ப�ளிக;��� 

அரசா�க� அளி%'�ள வா��0திக;�� (�கிய%'வ� அளி�கவி ைல;  

=ேய$ைச சீன இைடநிைல�ப�ளிகளி� த�திையA�, கட,த பல ஆ:�களாக 

அைவ நா$+5� அளி%த ப�களி�ைபA� ?ற�கணி%'�ள'. இத� ேநா�க� 

அ�ப�ளிகைள நா$+� தைலயாய க வி அைமB(ைறயிலி",' 

த�ளிைவ�பதா��. 

 

ெப",தி$ட%தி� ேநா�க�க� அைடய�ெப50 வி$டா , சீன ம50� 

தமி.�ப�ளிகளி� எதி2கால� எ:ண�ப$�வி��. சீன� க வி (5றிE� 

ேவர0�க�ப��. =ேய$ைச சீன இைடநிைல�ப�ளிக� (5றிE� 

ஒழி%'�க$ட�ப��. இைட�ப$ட கால%தி ,  ேதசியமாதி8 

இைடநிைல�ப�ளிக;�, ம�க� சமய�ப�ளிக;�, மிஷ� ப�ளிக;� 

ெம'வாக நிைனவிலி",' மைற,'வி��. த�%' நி0%த�படாவி$டா , 

ெப",தி$டதினா  மேலசியாவி  இ"I0 ஆ:�கால வரலா5ைற� ெகா:ட 

சீன� க வி த6+ெர�0 (+B�� வ"வேதா� தா4ெமாழி� க வி கட,தகால 

வரலா0 ஆகிவி��. 

 

ெப",தி$ட%தி� அமலா�க� நியாயமான க வி எ�ற ேகா$பா$+5� 

எதிரான'. அ' தா4ெமாழி� க வியி� ேம�பா$+5��, ேதசிய 

ஒ50ைம���, ச(தாய ந லிண�க%தி5�� த6�கானதா��. ேடா� 

ேஸா�ைக ேச2,த நா�க� அைத உ0தியாக எதி2�கிேறா� எ�பேதா� இத� 

3ல� கீ.�க:டவ5ைற மீ:�� வ5?0%'கிேறா�:  
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1. அதிகார%தின2, ச�ப,த�ப$ட க வி9 ச$ட�களி  தி"%த� ெச4ய ேவ:��; 

ஒேர ெமாழி க வி� ெகா�ைகயான "இ0தி� �றி�ேகா�" அக5ற�பட ேவ:��; 

அைன%' ப�ளிகைளA� சமமாக நட%'� சிற,த ப�ைமய� க வி� ெகா�ைக 

அம ப�%த ேவ:��; அைன%' இன மாணவ2க;� பயனைடய� க5பி��� 

ெபா"$� ேவ0ப$ட க வி� பி8B ப�ளிக;� தகவ  ம50� ெதாட2? 

ெதாழி K$ப� (ஐசி+) ெபற சமமான  

வா4�? அளி�க ேவ:��. 

  

2. சீன ெதாட�க�ப�ளிகளி  மா:ெட8� (த�ைமயான ேபாதைன 

ெமாழியாக இ"�ைகயி  பகசா மேலசியா க$டாய� பாடமாக இ"�கிற'.  

ேதசிய ெதாட�க�ப�ளிகளி  பி�ப5ற�ப�� அேத தர%திலான பகசா மேலசியா 

பாட%தி$ட�க� ம50� ேத2B ஆகியவ5ைற சீன ெதாட�க�ப�ளிகளி  

வE�க$டாயமாக திணி��� ெகா�ைகைய அரசா�க� ந6�க ேவ:��. சீன 

ெதாட�க�ப�ளிகளி  பகசா மேலசியாB�கான வ��?களி� எ:ணி�ைக 

அதிக8%தி"�பைதA� நா�க� எதி2�கிேறா�, ஏ�ென�றா , இ' 

அ�ப�ளிகளி� தனி%த�ைம வா4,த சிற�பிய ?கைள% தி"%தி 

அைம%'வி�� எ�பேதா� மாணவ2களி� க வி (�ேன5ற%ைதA�, 

அவ2களி� சமநிைலயான உட  ம50� உ�ள%தி� ேம�பா$ைடA� 

க�ைமயாக� பாதி���. 

  

3. க வி அைம9= சீன�ப�ளிகளி  இய��� ப�ளி வா8ய�களி� த�திைய 

க:+�பாக அ�கீக8�க ேவ:�� எ�பேதா� அவ5றி� த�னா$சி ம50� 

வழ�கமான ெசய பா�க� ஆகியவ5ைற உ0தி�ப�%த ேவ:��, 

அ�ேபா'தா� அைவ ப�ளிகைள திறைமயாக நி"வகி�கB�, அவ5றி� 

தனி%த�ைம வா4,த சிற�பிய ?கைள� பா'கா�கB� இயE� எ�பேதா� 

உ�L2வாசிகேளா� ெதாட2? ெகா:� சீன� க வியி� (�ேன5ற%ைத 

ேமE� ேம�பாடைடய வைகெச4ய இயE�. 
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4. ெபா' நிதி ஒ'�கீ�க� வழ�க ஒ" நியாயமான, விேவகமான அைமB(ைற 

ஏ5ப�%த ேவ:��; சீன ெதாட�க�ப�ளிக� க$�வத5� நில� தர ேவ:��; 

இ�ப�ளிகளி  நிலB� ஆசி8ய2 ப5றா��ைறய% த62�க ேவ:��. அேத 

ேவைளயி , பால2ப�ளி வ��?க;�, சிற�? க வி வ��?க;� மா:ட8� 

ெமாழியி  சீன�ப�ளிகளி  நட%த ேவ:��. இதிலி",' சீன 

ெதாட�க�ப�ளிகளி� ேம�பா$+5� ேதைவயான இண�கமான மா0த  

ஏ5ப��.  

 

5. =ேய$ைச சீன இைடநிைல�ப�ளிக� நா$+� ேம�பா$+5� அளி%'�ள 

ப�களி�?க� அ�கீக8�க�பட ேவ:��; அதிகமான =ேய$ைச சீன 

இைடநிைல�ப�ளிக� க$�வத5� அGமதி அளி�க ேவ:��; 

அ�ப�ளிக;�� ஆ:�ேதா0� நிதி ஒ'�கீ� ெச4வைத அைம�? 

(ைறயா�க ேவ:��; ஒ"�கிைண,த ேத2B சா�றித��� (Aஇசி) (� 

அ�கீகார� வழ�க�பட ேவ:��. 

 

6. ேதசியமாதி8 இைடநிைல�ப�ளியி� (எMஎ�ேஜேக) ச$டOதியான த�திைய 

மீ:�� நிைலநி0%த ேவ:��. கட,த கால%தி  இ�ப�ளிக;�� அரசா�க� 

அளி%த வா��0திகைள நிைறேவ5ற ேவ:��. 

 

7. ?'(க வ��?க� ெதாட2,' இ"�க ேவ:��; அத� பாட%தி$ட�க�, 

ஆசி8ய2களி� க வி த�திக� ம50� ெசய பா�க� ஆகியவ5ைற 

ேம�ப�%த ேவ:��. இைடநிைல�ப�ளி பாட%தி$ட%தி5� எளிதாக 

மா0வத5� வழியாக மாணவ2களி� பகசா மேலசியா திறைமைய உய2%த 

ேவ:��. 

 

தா4ெமாழி�ப�ளிக� ெதாட2,தி"�பைதேய பாதி�கி�ற த5ேபாைதய 

அபாயகரமான தா��தலி�  (� ேவக%ைதA� சீன� க வி தா�கி� 

ெகா:+"�கிற'. ஆகேவ, நா�க� ப ேவ0 இன� பி�னணிகைள� ெகா:ட 
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அைன%' மேலசிய2கைளA� எ�கேளா� இைண,தி"��மா0 

வ5?0%'கிேறா�. இ,நா$+  ப ேவ0 க வி பி8Bகளி� ேம�பா$+5� 

சாதகமாகயிராத ெப",தி$ட� அம ப�%த�ப�%'வ' நி0%த�பட ேவ:�� 

எ�0 அரசா�க%ைத திடமாக வ5?0%'வத5� நா� ஒ�0ப$� நி5க 

ேவ:��.  

 

ப ேவ0 க வி பி8Bக� விைலமதி�ப5ற ெசா%' எ�0�, அைவ நா$+5� 

பய� த"கி�றைவ எ�0�, அைவ நிைலய5ற த�ைம��� 

ஒ50ைமயி�ைம��� அ+�பைட� காரண� அ ல எ�பைத நா�க� மீ:�� 

#0கிேறா�. ஒேர ெமாழி க வி� ெகா�ைகக;� ஒ"மயமாதE� ம�கைள� 

பிளBப�%'வத5�%தா� உதவிA�ள' எ�ப' நி"பி�க�ப$��ள 

ேவைளயி , ப�ைமய�, சம%'வ� ம50� சகி�?%த�ைம ஆகியைவ 

ப ேவ0 இன� பி�னணிகைள� ெகா:ட மேலசிய2க� ஒ�0ப$� 

இ"�பேதா� ந லிண�க%ேதா� வா.வைத உ0தி�ப�%'கி�றன.  

க வி க$டைள 1957 இ  #ற�ப$��ள ேதசிய க வி ெகா�ைக�ப+ க வி� 

ெப",தி$ட%ைத தி"%த� ெச4A�ப+ நா�க� அரசா�க%ைத 

வலிA0%'கிேறா�. அ�க$டைளயி , அைன%' ம�க;��� ஏ5?ைடய, 

அவ2க;ைடய% ேதைவகைள நிைறB ெச4A�, அவ2க;ைடய ப:பா�, 

ச(தாய ம50� அரசிய  ேம�பா� ஆகியவ50�� நா� எ�ற (ைறயி  

ஆதரB த,' நிைறேவற உதBவத5��     ேதசிய க வி அைமB(ைறைய 

உ"வா�க ேவ:�� எ�0 #ற�ப$��ள'. அத� ேநா�க� மலா4 ெமாழிைய 

நா$+� ேதசிய ெமாழியா��வ'�, அேத ேவைளயி  நா$+  வா�� 

மலா4�கார2க� அ லாத ம�களி� ெமாழி ம50� ப:பா� ஆகியவ5ைற 

அழியா' கா�பா5றி அவ5றி� (�ேன5ற%ைத� ேபணிவள2�ப'மா��. 
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