
 

ப��� வா�கிய ப�ட�க� ஒ��ற� இ��தா��, ெதாழி���ப�, ைகவ�ைனக�, கைல, 
ேப"#, ெமாழி, வ�ைளயா�& 'தலான திறைமக(� ')கிய� எ+பைத நா� 
உண/�தி�)கிேறா�. இ�த� திறைமக()1 அ3பா� இ+ெனா� வா/�ைத4� ந� 
கா�கள5� அ�)க� வ�6�. ஆ(ைம எ+ற ெசா�தா+ அ�. 

ஆ(ைம எ+ப� நா� யா/ எ+பைத3 ப9றிய ெசா�. தன5� திறைமக� எ+றி�லாம�, 
ஒ�&ெமா�தமாக ந�ைம அைடயாள3ப&�த):�ய அ�ச�. ப�3�� ப�வைக� திற+க(� 
உ�ள ஒ�வ/ சிற�த ஆ(ைமயாக வ�ள�1வா/ எ+பத91 எ�த உ�தரவாத'� இ�ைல. 
இ�த ஆ(ைம� திற+தா+ சாதாரண மன5த/கைள4� தைலவ/கைள4� ப�<)கிற�. 
சாமான5ய நப/கைள4� ச=க�ைதேய மா9ற):�ய வலிைம பைட�தவ/கைள4� 
ேவ>ப&��கிற�. 

ஒ�வ/ வ�வான ஆ(ைமயாக வ�ள�க எ+ன ெச?ய ேவ@&�? இைத3 பல வ�தமாக 
வ�ள)கலா�. உதாரண��)1 ஒ� ேகாண�ைத இ�ேக எ&��)ெகா�ளலா�. 

எதி/பாராத BCநிைலைய எதி/ெகா�(த�எதி/பாராத BCநிைலைய எதி/ெகா�(த�எதி/பாராத BCநிைலைய எதி/ெகா�(த�எதி/பாராத BCநிைலைய எதி/ெகா�(த�    

அ+றாட வாCவ�� நா� ப�ேவ> Bழ�கைள எதி/ெகா�கிேறா�. அதி� எதி/பாராத Bழ� 
எ6�ேபா� அைத எ3ப�) ைகயா(கிேறா� எ+பைத3 ெபா>�� ஒ�வர� ஆ(ைம� 
திறைன3 �<��ெகா�ளலா�. 

இ�த) 1ரைல) ேக(�க�: “நாF� ப�ள5)1" ெச���ேபாெத�லா� எத9காக3 
ப�)கிேறா� என3 �<யாம�தா+ ப���வ�ேத+. அ+> #ட3ப�டேபா�தா+ க�வ�ய�+ 
அ/�த� ஆண� அ��தா9ேபால3 �<�த�. ெப@ க�வ� இ�தைன ேபைர3 பத9ற� ெகா�ள" 
ெச?கிற� எ+றா� அ� எ�தைகய பல�ைத� தர வ�ல� எ+ப� �<�த�. ஆனா�, அ+> 
எ+ைன" #�டவ/ ஒ� தவ> ெச?�வ��டா/. எ+ைன" #�&, எ+F� இ��த பய�ைத 
'6வ�மாக) ெகா+>வ��டா/. இன5 சாைவ) க@& என)1 பய� இ�ைல. இ�த3 
ேபாரா�ட�ைத நா+ ஒ�ேபா�� வ��&)ெகா&)க3 ேபாவதி�ைல. ஒ�நா� வ��, அ+> 
அைன��) 1ழ�ைதக(�, ஆேணா ெப@ேணா க>3ேபா ெவ�ைளேயா கிறிGதவேரா 
இGலாமியேரா ப�ள5)1 நி"சய� ெச�வா/க�.” 

 

இ+ெனா� 1ரைல4� ேக(�க�: 

“இ� ஜனநாயக நா&. ஜனநாயக�தி� சம��வ��)கான உ<ைம எ�ேலா�)1� இ�)கிற�. 
ஒ� மாணவேரா ஒ� ஏைழேயா ஒ� ெதாழிலாள5ேயா அ�பான5ேயா, அதான5ேயா யாராக 
இ��தா�� ச< அைனவ�)1� சமமான உ<ைமக� உ�ளன. வ+'ைற)கான வ�ள)க� 
இ�லாம� வ+'ைறைய எ3ப�3 �<��ெகா�வ�? �3பா)கியா� #�& மன5த/கைள) 



ெகா�வ� ம�&� வ+'ைற அ�ல. ஒ&)க3ப�ட ச=க�தின�)1 அரசியலைம3�" ச�ட� 
உ�திரவாத� த�தி�)1� உ<ைமகைள ேஜ.எ+.K. நி/வாக� தர ம>)1மானா� அத913 
ெபய�� வ+'ைறதா+. 

இைத�தா+ அைம3� சா/�த வ+'ைற எ+கிேறா�. இவ/கெள�லா� நLதிைய3 ப9றி3 
ேப#கிறா/க�. எ� நLதி எ+பைத யா/ தL/மான53ப�? ஒ� கால�தி� தாC�த3ப�ட சாதிய�ன/ 
ேகாய��)1� �ைழய அFமதி ம>)க3ப�ட�. அ�த) காலக�ட�தி� அ�தா+ நLதி 
நியாயமாக ஏ9>)ெகா�ள3ப�ட�. ப�<��M ஆ�சி) கால�தி� உணவக�க()1� 
நா?க(� இ�திய/க(� �ைழய '�யா�. அ3ேபா� அ�தா+ நLதி. அ�த நLதி)1 நா� 
சவா� வ��ேடா�. இ3ப��தா+ உ�க(ைடய நLதி எ�க(ைடய நLதி)13 �ற�பானதாக 
இ�)1�ேபா� அ�தைகய நLதிைய நா�க� ஏ9க ம>)கிேறா�. இ�நா�& ம)க� 
அைனவ�)1� அரசியலைம3� உ<ைமக� கிைட)1�ேபா�தா+ நLதி நிலNவதாக நா�க� 
ஏ9>)ெகா�ேவா�.” 

எ�கி��� வ�தா/க�எ�கி��� வ�தா/க�எ�கி��� வ�தா/க�எ�கி��� வ�தா/க�???? 

'தலாவ�, ெப@ 1ழ�ைதகள5+ க�வ� உ<ைம)காக3 ேபாரா�வ�� பாகிGதான5 சி>மி 
மலாலாவ�+ 1ர�. இர@டாவ�, ஜவாஹ/லா� ேந� ப�கைல)கழக�தி+ மாணவ 
அைம3ப�+ தைலவ/ க@ைணயா 1மா/ ேபசிய�. 

மலாலா பாகிGதான5� Gவா� ப1திைய" ேச/�தவ/. அவ�ைடய அ3பா Kச3 சா? 
தைலைம ஆசி<யராக இ��த ப�ள5ய�ேலேய ப���வ�தா/. 2008-� Gவா� ப1திைய 
தலிபா+ பய�கரவாதிக� ஆ)கிரமி�தா/க�. ெப@க� ெவள5ய�� நடமாட) :டா�; ெப@ 
1ழ�ைதக� ப�ள5)1" ெச�ல) :டா� எF� ச�ட�க� நைட'ைற)1 வ�தன. 

இ�த) ெகா&�ேகா+ைம)1 எதிராக ெவ1@ெட6�தா/ 11 வய� மலாலா. 2009-� ப�.ப�.சி. 
நி>வன�தி+ உ�� ெமாழி இைணயதள�தி� தலிபா+ அ��மWறைல உலக��)1 
அ�பல3ப&�தினா/. ெப@ க�வ� ேவ@&�, 1ழ�ைத� தி�மண� ெகா&ைமயான�, 
ெப@க()1 உ<ய #காதார� ேதைவ என� ெதாட/�� வைல3பதிN இ�டா/. பாகிGதா+ 
ெப@க� வ�ழி3�ண/N ெபற� ெதாட�கினா/க�. 

தலிபா+க� ெகாதி�ெத6�� மலாலாைவ) ெகா�ல 'ய+றா/க�. அ)ேடாப/ 9, 2012-� 
மலாலா #ட3ப�டா/. அ�த� தா)1தலிலி��� த3ப�3 ப�ைழ�த மலாலா, '+ைபவ�டN� 
தLவ�ர��ட+ த+ பண�கைள ேம9ெகா@டா/. இவ/ ஆ9றிய ேசைவக� உலகி+ கவன�ைத) 
கவ/�தன; அைமதி)கான ேநாப� ப<ைச3 ெப9>�த�தன. 

தன)1 ஏ9ப�ட அபாய�ைத மலாலா எ3ப� எதி/ெகா@டா/ எ+பைத அவ/ 
வா/�ைதகள5ேலேய பா/�ேதா�. இ�த அX1'ைறதா+ ஆ(ைம� திறன5+ ')கியமான 
அ�ச�. இ�தா+ மலாலாைவ3 ப�ற<டமி��� ேவ>ப&��கிற�. இ�தா+ அவ�)1 
உலகி+ மதி3� வா?�த வ��ைத3 ெப9>�த�கிற�. ெதாட/�� ேபாரா&வத9கான 
உ�ேவக�ைத அள5)கிற�. 

வ�டாம� ேபாரா&� 1ண�வ�டாம� ேபாரா&� 1ண�வ�டாம� ேபாரா&� 1ண�வ�டாம� ேபாரா&� 1ண� 

க@ைணயா 1மாைர எ&��)ெகா�(�க�. இவ/ ப�ஹா<� ெபஹா� கிராம�தி� ப�ற�தா/. 
அ3பா ெஜயச�க/ வ�வசாய� ெதாழிலாள5. அ�மா மWனாேதவ� அ�க+வா� ெதாழிலாள5. 
அ3பா ேநா?வா?3ப�&3 ப&�த ப&)ைகயாக இ�)கிறா/. அ�மாவ�+ ெசா9ப 
ச�பா�திய�தி� 1&�ப� நட�த3ப&கிற�. ப�ள5 நா�கள5லி��ேத இட�சா<கள5+ கைல 
நிகC"சிகள5� ப�ேக9றி�)கிறா/ க@ைணயா. 



2007-� �வ�ய�ய� '�கைல3 ப�ட3ப�3ைப '��� இ�திய க�Kன5G� க�சிய�+ 
மாணவ/ அைம3ப�� (ஏ.ஐ.எG.ஏ) உ>3ப�னரானா/. த9ேபா� இ�தியாவ�+ தைலசிற�த 
ப�கைல)கழக�கள5� ஒ+றான ேஜ.எ+.K.வ�� 'ைனவ/ ப�ட ஆ?வாள/. 2015-� 
நைடெப9ற மாணவ/ ச�க� ேத/தலி� தைலவராக� ேத/�ெத&)க3ப�டா/. 

காMமW/ ப�ர"சிைன 'த� தமிCநா�&) க�^< மாணவ�க� த9ெகாைல வைர 
வ�வாதி)1� களமாக ேஜ.எ+.K. இ���வ�கிற�. அதி� இைடவ�டா� 1ர� 
எ63ப�வ�கிறா/ க@ைணயா. அ3ப�3ப�ட ஒ� ேபாரா�ட�தி+ேபா� ேதச��ேராகி என) 
19ற�சா�ட3ப�&) ைக� ெச?ய3ப�டா/. 

ெகாைல� தா)1தைல" ச�தி�த மலாலா மன� தளராம� ெதாட/�� ேபாரா&வைத3 
ேபாலேவ 1மா�� இ�தைகய 19ற"சா�ைட) க@& அசராம� ெதாட/�� ேபாரா&கிறா/. 

ஆ(ைம� திறF)கான வைரயைற இ�ேக வ�<வைடகிற�. மதி3ெப@கைள) 1வ�3ப�, 
ைகநிைறய ச�பாதி)1� ேவைலய�� ேசர� தயா/ப&�தி)ெகா�வ� ஆகியைவ ம�&� 
ேபா�மா? ெபா� வ�வகார�கள5ேலா ச=க3 ப�ர"சிைனகள5ேலா ப�&)ெகா�ளாம� ஒ��கி 
இ�)கலாமா? அ3ப� இ�3பவ/களா� ெந�)க�ைய எ3ப� எதி/ெகா�ள '�4�? 

ஆ(ைமைய வள/3ப� எ3ப�ஆ(ைமைய வள/3ப� எ3ப�ஆ(ைமைய வள/3ப� எ3ப�ஆ(ைமைய வள/3ப� எ3ப�???? 

ஆ(ைம� திறைன ேம�ப&��வத9கான ��தக�க(� சிற3� ைமய�க(� எ)க"ச)கமாக 
இ�)கி+றன. ேப"சா9ற�, ேநர நி/வாக�, உட� ெமாழி, 1ரலி� ஏ9ற இற)க� இ3ப�3 பல 
B�#ம�கைள இைவ ெசா�லி�த�கி+றன. ஆனா�, ப_�ைச எ6திவ��&� ேதாழிகேளா& 
வ L& தி����ேபா�, “யா/ மலாலா? யா/ மலாலா?” என) ேக�&, சரசரெவன" #ட3ப&கிறா� 
ஒ� சி>மி. மரண3 ப&)ைக)1 த�ள3ப&� அவ� ஓரா@& கழி�� நிமி/�� நி+> உலக 
ம)கைள3 பா/�� உைரயா&கிறா�. 

அ��த��� இ��� '+ேனறி, 'ைனவ/ ப�ட� ப�)1� வா?3ைப3 ெப>� சாமான5ய 
இைளஞ+ தன� அரசிய� பா/ைவ)காக அரசி+ வழ)ைக" ச�தி)கிறா+. என5F� த+ 
ெகா�ைகய��, ெசய�பா��� ெகா@ட உ>தி தளராம� நி9கிறா+. க@ைணயாவ�+ 
ெகா�ைகக� எ�தைகயைவ எ+ப� வ�வாத��)1<யதாக இ�)கலா�. ஆனா� த+ 
ெகா�ைகய�� அவ�)1 இ�)1� உ>தி4� ெதள5N� ெந�)க�ைய) க@& அbசாம� 
ேபாரா&� 1ண'� ')கியமானைவ. 

ஆ(ைம� திற+ எ+பத9கான ெபா�ைள வ�<Nப&��� ெசயைல மலாலாN� 
க+ைனயாN� ெச?தி�)கிறா/க�. இைளஞ/கள5+ ெம+திறைன ேம�ப&�த) 
ேகா�)கண)கான நிதி ஒ�)கீ�ைட ம�திய அர# ெச?தி�)1� காலக�ட�தி� இ�த 
இைளஞ/க� ஆ(ைம� திறF)13 �திய ப<மாண�கைள" ேச/)கிறா/க�. 
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