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ெகெபர்சமான் 
பிரச்சார ைகேயடு
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#KEBERSAMAAN

மேலசியாவில் மதம், நம்பிக்ைக மற்றும் 
கருத்து சுதந்திரத்ைத வளர்ப்பதற்கான 
ஒரு சுருக்கமான வழிகாட்டி.
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முன்னுரை

மலேசியாவிே் ஊடுரவியிருக்கும் இனம் மற்றும் மதம் வாதத்தாே் பின் 
அதனாே் சமூகம், அரசியே், ப�ாருளாதார மீது  ஏற்�ட்டுள்ள தாக்கத்தத  
அதடயாள�்�டுத்த  மத சிந்ததன, நம்பிக்தக, உணர்வு பவளி�்�ாடு  ரிதியாக 
கருத்து சுதந்திரம் அவசியமாகின்றது.

2018 ப�ாதுத் லதர்தலுக்கு�் பின் நிகழ்ந்த இனம் மற்றும் மதங்களுக்கு 
இதடலயயான பவறுக்கத்தக்க ல�ச்சுகள்,எதிர்�்பு 
ஆர்�்�ாட்டங்கள்,கேவரங்கள் ,வன்முதறகள் ல�ான்றதவ இங்கு ஆழமாக 
லவரூன்றியுள்ள இனவாதத்ததயும்  மதவாதத்ததயும் காட்டுகிறது. அது 
நம்மிே் �ேதர விழித்பதழவும் பசய்திருக்கிறது .

ஆகலவ, இந்த சிக்கோன பிரச்சிதனதய தீர்க்க லக. எம்.யூ மலேசியா (KMU 
Malaysia), இங்குள்ள பநதர்ோந்து தூதரகத்தின் ஆதரவுடன் ஆறு மாத காே 
பகப�ர்சமான் என்ற பிரச்சார திட்டத்ததச் பசயே்�டுத்தியுள்ளது. மத , 
நம்பிக்தக மற்றும் கருத்து சுதந்திரத்லதாடு கூடிய வன்முதறயற்ற 
,�ாகு�ாடற்ற முற்ல�ாக்கான �ன்முக தன்தம பகாண்ட மலேசிய சமுகயத்தத 
உருவாக்கலவ இந்நிகழ்வு ஏற்�ாடு பசய்ய�்�ட்டது.

இந்த  பகப�ர்சமான் பிரச்சார நடவடிக்தககளிே் �ே்லவறு இனம், மதம், 
நம்பிக்தக, �ாலினம், வயது மற்றும் இரு�்பிடத்தத லசர்ந்த ததேவர்கள் , 
இதளஞர்கள் , சமூக ஆர்வேர்கள் கேந்துபகாண்டனர். இதிே் காபணாளிகள், 
கருத்துகதள �கிர்தே், குழு விவாதங்கள், ஆலராக்கியமான விவாதங்கள் 
ல�ான்றதவ நதடப�ற்றது.

இறுதியாக, பகப�ர்சமான் பிரச்சாரத் திட்டத்தின் 
நிகழ்வுகள் அதனத்ததயும்  ஆவண�்�டுத்த ஒரு 
�ன்பமாழி  தகலயட்தட தயாரித்துள்லளாம் .அதவ 
ஆங்கிேம்,மோய், சீனம், மற்றும் அரபு பமாழியிலும் 
கிதடக்கும். இந்த தகலயட்டிே் அரசு , சமூகம் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் ஆகியதவ எவ்வாறு மலேசியாவிே் மதச் 
சிந்ததன, நம்பிக்தக, உணர்வு பவளி�்�ாடு ரிதியாக 
கருத்து சுதந்திரத்தத வலு�்ப�ற பசய்யோம் என 
�ரிந்துதரத்துள்லளாம்.

Aizat Shamsuddin
ஐசாத் சம்சுதீன் 
நிறுவனர் மற்றும் பசயே்திட்ட 
ஒருங்கிதண�்�ாளர்



மதச் சிந்தரன, 
நம்பிக்ரக, உணை்வு 
வெளிப்பாடு ரிதியாக 
கருத்து சுதந்திைத்ரத 
ஆைாய்தல்

During the anxieties caused by the Covid pandemic, Malaysia and 
even the world has seen an overflow of post truth narratives and 
fake news. In effect, it is important to practice mindfulness, share 
solutions, and more importantly, share our truths to the matter. 
In this age where opinion has overwhelmed fact, campaigns like 
#Kebersamaan has bridged people across diverse backgrounds 
to come together to share their ideas and ideals of moderation, 
progressiveness through innovation and centered thinking. I was 
honored to be able to share our work from Parlimen Digital, and 
hope that our collective thinking, bersama (together), will see a 

more progressive Malaysia focused on visions of the 
future that hold us together.”

Jean Vaneisha, Organiser of Parlimen 
Digital
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அதிகரிக்கும் வெறுக்கத்தக்க பேச்சுகள்

ப�ாதுமக்கள் மத்தியிே் பவறுக்கத்தக்க மற்றும் மக்கதள 
பிளவு�டுத்தும் உதரகள் அே்ேது எழுத்துக்கள் பசே்வாக்குமிக்க 
ந�ர்களாே் �ர�்��்�ட்டு வருகின்றன. லமலும் அதவ தற்ல�ாது சமூக 
முன்லனற்றத்திற்கு ப�ரும் சவாோக இருக்கின்றது. சட்டங்கதளயும் 
அதிகாரங்கதளயும் தன்னக�்�டுத்தி தவத்திருக்கும் அரசியே், மதம் 
மற்றும் சமூக ததேவர்கள் இதுல�ான்ற பவறுக்கத்தக்க உதரகதள 
�ர�்புவதாே் மனித உரிதம மற்றும் மலேசிய சமுதாயத்தின் 
சமத்துவத்திற்கும் முன்லனற்றத்திற்கு ஆ�த்தத விதளவிக்கும் 
கருத்துக்கதள உருவாக்க வழிவகுக்கின்றது.

சமீ�த்திே் ஐபசர்ட் (ICERD) எதிர்�்பு, அதன் ல�ரணிகள், ஜாகிர் நாயக்கின் 
பவறுக்கத்தக்க உதரகள், சீபீே்டு லகாவிலிே் நடந்த கேவரம், 
முஸ்லிம்களிடம் வாங்குங்கள் (Buy-Muslim-First) என்ற நாடு தழுவிய 
பிரச்சாரம்,ஜாவி எழுத்து விவகாரம் ல�ான்ற �ே சம்�வங்கள் 
நடந்துள்ளது. இந்த எே்ோ நிகழ்வுகளின் �கு�்�ாய்விே், அரசியே் 
ஆர்வேர்கள் மற்றும் மத அடி�்�தடவாதிகளாே் சமூக ஊடகங்களிே் 
பவறுக்கத்தக்க ல�ச்சுக்கதள தூண்டி ஒரு இன மற்றும் மதக் குழுதவ 
�லிகடா பசய்து பிரச்சிதனகதளத் தூண்டியிரு�்�து 
பதரியவந்துள்ளது . 
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மதச் சிந்தனை, நம்பிக்னக, உணர்வு 
வெளிே்ோடு ரிதியாக கருத்து 
சுதந்திரத்னத  மீறும் சட்டங்கள் மற்றும் 
வகாள்னககள்

கூட்டாட்சி மற்றும் மாநிே சட்டங்கள், மத ல�ாதகர்கள், அரசு மற்றும் 
வணிகக் பகாள்தககள் ஆகியதவ மதச் சிந்ததன, நம்பிக்தக, 
உணர்வு பவளி�்�ாடு ரிதியாக கருத்து சுதந்திரத்திற்கு லகடு 
விதளவிக்கின்றனர். இது தனிமனிதர்கதள மட்டுமின்றி மனித 
உரிதம குழுக்கள், இந்த அவர்களுக்காக வாதிடும் வழக்கறிஞர்கள் , 
கதேஞர்கள் மற்றும் அறிஞர்கள் ஆகிலயாதரயும் �ாதிக்கின்றது.

மாநிே அளவிே், இந்த சட்டங்கள் வழக்கமாக இஸ்ோத்தத 
அவமதி�்�து அே்ேது அவதூறு விதளவி�்�து, மாறு�ட்ட கற்பீதம் 
மற்றும் ப�ாது அதமதிக்கு �ங்கம் ஏற்�டுத்துதே் ல�ான்றவற்றிற்கு 
�யன்�டுத்த�்�டு�தவயாகும். ஆனாே், உண்தமயிே் இது 
தனிந�ர்கள், சிறு�ான்தம குழுக்கள் மற்றும் விமர்சி�்�வர்களின் 
ல�ச்சுரிதமதய �றி�்�தற்கான கருவியாகும்.
இந்த சட்டங்கதள அமே்�டுத்தும் மாநிே 
அதிகாரிகளும் அதம�்புகளும் சட்ட 
லமற்�ார்தவ, ப�ாது விமர்சனம் மற்றும் 
ஆய்வுகதள தவிர்த்து வருவதாே் இது 
ஆ�த்தான முன்னுதாரணமாக 
அதமந்துள்ளது.

லவதேவாய்�்பு பகாள்தககதள�் 
�யன்�டுத்தும் நிறுவனங்கள், 
லவதே விண்ண�்�தாரர்கள் 
மற்றும் ஊழியர்களுக்கு 
அவர்களின் மதம், நம்பிக்தக 
மற்றும் இனத்தின் அடி�்�தடயிே் 
�ாகு�ாடு காட்டுகின்றனர். அவர்கள் 
தகுதிகதள ப�ாருட்�டுத்தாமே் இன 
ல�தங்களுக்கு முக்கியத்துவம் 
தருவது ப�ரும் தீங்கிதன 
வரவதழக்கும்.இந்த சட்டங்களும் பகாள்தககளும் 
அச்சம் மற்றும் இன, மத �ாகு�ாட்தட நமது சமூக, 
அரசியே் மற்றும் ப�ாருளாதார சூழலிே் �ர�்� 
உருவாக்க�்�ட்டுள்ளன.
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இைங்களுக்கினடபயயாை இைே்ேற்று 
மற்றும் தனிமனித நம்பிக்னக சார்ந்த 
உனரயாடல்களால் ஏற்ேடும் கலகங்கள்

இனங்கள், மதங்கள் மற்றும் பிற பிரிவுகளுக்கு இதடயிோன 
ஆலராக்க்கியமான உதரயாடே்கள் ஒரு கோச்சாரமாகலவா, ப�ாது 
நதடமுதறயிலோ, மாநிே அளவிலோ அே்ேது சமூகத்திலோ 
நதடப�றுவதிே்தே. �யத்தினாலும் தவறான எண்ணத்தினாலும் 
இதத சார்ந்த இவ்வாறு �ார்க்க�்�டுகிறது:

1. ஒரு தனி மனிதனின் கருத்து அந்த மதத்தத சார்ந்த அதனவரின் 
கருத்தாகி விடக்கூடாது.

2. மதமாற்றத்திற்கான உதரயாடோக இருக்கிறலத அன்றி ஒருவரின் 
நம்பிக்தககதள இன்பனாருவர் புரிந்துபகாள்வதற்கான 
உதரயாடே்கள் நட�்�திே்தே. 

3. கே்வியாளர்களுக்கும் உயரடுக்கிே் இருக்கும் 
மதவாதிகளுக்குமான இடமாக உள்ளலத அன்றி சாமானிய மக்கள் 
உதரயாடும் தளமாக இே்தே.

4. மற்ற நம்பிக்தக சார்ந்த்தவர்களுடன் 
உதரயாடுவதாே் தன்தன இஸ்ோத்தத 
ஏற்காதவர்கள் (காஃபிர்கள்) என்று 
அதடயாள�்�டுத்த�்�ட்டுவிடுலவாலமா 
என்ற தாழ்வு மன�்�ான்தமயாே் 
உதரயாடதே தவிர்த்தே் .

சுதந்திரம் ப�ற்ற 60 ஆண்டுகளுக்கும் 
லமோகியும், ஒரு ப�ாதுவான லதசிய 
அதடயாளம் ப�ற்று இனம் மற்றும் 
மதங்களுக்கு இதடயிோன உறவுகள் 
லமம்�டுவதற்கு�் �திோக, 
ஆலராக்கியமற்ற உதரயாடலின் 
விதளவுகள் சமூகத்திே் இன, மத 
நே்லிணக்கத்தத குதறக்கிறது. லமலும் 
அதனவதரயும் உள்ளடக்கிய 
சமத்துவமான சமுதாயத்தத 
உருவாக்குவது ப�ரும் சவாோகிறது. 



மலலசியாவில் மதச் சிந்தரன, 
நம்பிக்ரக, உணை்வு 
வெளிபாடு ரிதியாக 
சுதந்திைத்ரத ெளை்ப்பதற்கு 
அைசு, சமூகம் மற்றும் 
நிறுெனங்களுக்கான 
வகாள்ரக பரிந்துரைகள்
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சமூக ஊடகங்கனள வநறிே்ேடுத்துதல் 

வீடிலயாக்கள், சமூக ஈடு�ாடுகள் ல�ான்ற �ே்லவறு விழி�்புணர்தவ 
ஏற்�டுத்தும் காரியங்கள் மூேம் பநறி�்�டுத்த�்�ட்ட சமூக ஊடக 
�யன்�ாட்தட �யனர்களுக்கு கற்பிக்க லவண்டிய அவசியம் உள்ளது. 
இதனாே் தகவே் சுதமதய குதற�்�லதாடு 
ஆதாரங்கதள சரி�ார்�்�தன் மூேம் தவறான 
தகவே்கள் �ர�்��்�டும் 
அ�ாயத்ததயும் தவிர்க்க முடியும். 
இதத தவிர்த்து, எந்தபவாரு 
பின்னணியிலும் சிே இன மற்றும் மத 
குழுக்கதள ப�ாதுதம�்�டுத்தும் 
மற்றும் இழிவு�டுத்தும் 
தகவே்கதள �ர�்பும் ந�ர்கதள 
கண்டி�்�தும் அவசியம்.

KMU’s #Kebersamaan campaign is a meaningful 
platform that has encouraged Malaysians to discuss 
the topic of harmony from different aspects. Whether 
it is through talk series, articles, or social media 
engagement, all of which have been done in Malay 
and English, the campaign has given people from 
various backgrounds the opportunity to initiate and 
participate in honest conversations, and to diversify 
the discourse on issues surrounding interfaith and 
interracial relations.

Afra Alatas, Graduate,
Department of Malay Studies, 
National University of Singapore
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மதம் மற்றும் இைங்களுக்கு 
இனடபயயாை ஈடுோடுகனள 
பமம்ேடுத்துதல்

உதரயாடே்கள், விதளயாட்டு, கதே மற்றும் கோச்சார நிகழ்வுகளிே் இனம் 
மற்றும் மத நே்லிணக்கம் சார்ந்த ஆக்கபூர்வமான நடவடிக்தககதள 
லமற்பகாள்ளலவண்டும்.
ப�ாதுவான நம்பிக்தககள் மற்றும் கோச்சார �ரிமாற்றங்கதள�் �கிர்தே் 
லவண்டும். அலத சமயத்திே் இனபவறி, சமூக ப�ாருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு, மத 
மற்றும் கருத்து சுதந்திரத்தத கதட�்பிடி�்�திே் இருக்கும் சிக்கே் 
முதலியவற்தற லநர்தமயாக அதடயாளம் காண்�லதாடு தீர்தவ லநாக்கி நகர 
லவண்டும். அதிே் ப�ரும்�ான்தம மற்றும் சிறு�ான்தம சமூகங்கள், உள்ளூர் 
ததேவர்கள், ப�ண்கள், இதளஞர்கள் மற்றும் குடும்� உறு�்பினர்கள் 
ல�ான்ற �ே்லவறு மாறு�ட்ட �ார்தவயாளர்கதள உள்ளடக்கியிருக்க 
லவண்டும்.

இதன் வழி, ஒருவருக்பகாருவர் கருதண,கததகள்,அதிரு�்தி மற்றும் 
துன்�ங்கதள �கிர்தலின் மூேம் சமூகங்களிதடலய மனிதலநயத்தத வளர்க்க 
முடியும். இதன் மூேம் சமூகத்தத �ாதிக்கும் பிரச்சிதனகள் குறித்த பதளிவும் 
புரிதலும் நமக்கு விழி�்புணர்தவ ஏற்�டுத்தும். வளர்ந்து வரும் 
சிக்கே்கதளத் தீர்�்�தற்கான வழிகதள உருவாக்குவதற்கும், மனநிதே 
மற்றும் அணுகுமுதறகளிே் லநர்மதறயான 
மாற்றத்தத ஏற்�டுத்துவதற்கும் அே்ேது 
பகாள்தககளுக்கும் பதாடர்ச்சியான 
இவ்வதக சமூக ஈடு�ாடுகள் 
அவசியம்.

#Kebersamaan campaign is 
important to me as Malaysian 
because we live in a pluralistic 
society where diversity of races 
and religions are celebrated 
and our differences are 
tolerated with respect.
Calvin Ohsey, Interfaith 
Activist
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மத, இை நல்லிணக்கத்னத உள்ளடக்கிய 
கல்விச் சூழனலயும் ோடத்திட்டத்னதயும் 
ஊக்குவித்தல்

ஆரம்� காேங்கள் முதலே மலேசியாவிே் கே்வி அதம�்பு இன, மத 
மற்றும் வர்க்க முதறயிே் பிரிக்க�்�ட்டுள்ளது. 

மாறு�ட்ட பின்னணிதயச் லசர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் 
ஆசிரியர்கதள உள்ளடக்கிய அன்றாட கே்வி சூழே்கள் மற்றும் 
பதாடர்புகள் �ன்முகத்தன்தமதய இயே்�ாக்கும். இதன் வழி சிே 
இன, மத அே்ேது மத சார்�ற்ற சமூகங்கதள ‘லவறு�டுத்தாமே்’ �ே 
கோச்சார மற்றும் மதக் கூறுகதள வலியுறுத்துவலதாடு, விமர்சன 
ரீதியான கற்பித்தே் மற்றும் வரோற்தறக் கற்றுக்பகாள்வதும் 
சாத்திய�்�டும்.இதவ இதளய ததேமுதறயினருக்கு தங்கள் 
இனத்திற்கு அ�்�ாற்�ட்ட நட்த� வளர்த்துக் பகாள்ள உதவும். 
சகி�்புத்தன்தம மற்றும் ஒற்றுதமதய வளர்�்�லதாடு 
�ே இன, கோச்சார மற்றும் 
மதங்களுக்கு இதடலயயான 
பவறுக்கத்தக்க உதரயாடே்கதள 
குதறக்க உதவும்.

#Kebersamaan campaign 
provides a platform for 
people to learn more about 
freedom of religion, belief and 
expression in Malaysia from 
the perspectives of interracial and 
interfaith relations especially Malaysia 
is unique considering the diversity of the 
people we have. This campaign contributes to more 
understanding for people the current issues in Malaysia and 

opens a space for people to share their thoughts 
and compare it with other countries’ practices. 

Diyana Fazirah, Corporate Sector 
Practitioner
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பிரச்சனைகளுக்காை அனமதியாை 
தீர்னெ பிரதாைமாக்குதல்

அடிமட்டத்திலிருந்து மாநிே மற்றும் மதத் ததேவர்கள் வதரயிே் 
சமூகங்களுக்கிதடலயயான �தட்டங்கள் அே்ேது லமாதே்கதளத் 
தீர்�்�தற்கு அதமதியான வழிமுதறகதள பிரதான�்�டுத்த லவண்டும் 
. சுயாதீன மத்தியஸ்தர்கள், அதிரு�்தி அதடந்த சமூகங்கள் மற்றும் 
பிற �ங்குதாரர்களுடன் லநருக்கு லநர் கேந்தாலோசி�்�தன் மூேம் 
அவர்களின் பிரச்சதனகளுக்கு தகுந்த தீர்வுகதள அதடயோம்.

இது ஒரு இடர் நீக்கும் கூட்டு 
பசயே்முதறயாக அதமயும். காரணம் 
அதிரு�்தி அதடந்த சமூகங்கள் 
கேந்தாலோசதனயிலும் 
முடிபவடு�்�திலும் ஈடு�ட முடிவலதாடு 
அரசு நடவடிக்தககதள விட 
சூழ்நிதேதய புரிந்துபகாண்டு 
ல�ச்சுவார்த்ததயின் மூேம் அதமதியான 
முடிவுகதள எடுக்கோம். இது 
பவறுக்கத்தக்க ல�ச்சு , �ழிவாங்கும் 
மற்றும் வன்முதறகள் ஏற்�டும் 
அ�ாயத்ததத் தடுக்கும்.

Now more than ever we need 
a collective effort such as the 
#Kebersamaan campaign to deal with the 
increasing ethnic and religious polarisation we 
are seeing in Malaysia. #Kebersamaan campaign 
invites us to focus instead on our shared values and 
hopes to bridge our differences and dispel existing 
prejudices. I hope #Kebersamaan campaign will 

inspire others to also take on this noble 
yet important initiative.

Dr. Azmil Bin Mohd Tayeb, 
Lecturer, Universiti Sains Malaysia
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மதச் சிந்தனை, நம்பிக்னக, உணர்வு 
வெளிே்ோடு ரிதியாக கருத்து 
சுதந்திரத்னத பமம்ேடுத்துெதற்காை சட்ட 
மற்றும் வகாள்னக சீர்திருத்தங்கள்

அரசாங்கமும் நிறுவனங்களும் சிே ந�ர்கள் அே்ேது குழுக்களின் மீது 
மதம்,இனம், நம்பிக்தக மற்றும் கருத்தின் அடி�்�தடயிே் �ாகு�ாடு 
காட்ட �யன்�டுத்தும் சட்டங்கதளயும் பகாள்தககதளயும் திருத்த 
லவண்டும்.

தன்னிச்தசயான நடவடிக்தககள் (லசாததன, தகது, தடு�்புக்காவே், 
நிர்வாகத் ததட ல�ான்றதவ) மற்றும் தீவிர அச்சுறுத்தே்கள் 
(வன்முதற, மரண அச்சுறுத்தே், பவறுக்கத்தக்க ல�ச்சு ல�ான்றதவ) 
ஆகியவற்றிலிருந்து மதச் சிந்ததன, நம்பிக்தக, உணர்வு பவளி�ாடு 
ரிதியாக கருத்து சுதந்திரத்திே் உள்ள அவர்களின் உரிதமகதள 
�ாதுகாக்க�்�ட லவண்டும். .

அரசாங்கம் அடி�்�தடயான மனித உரிதம மரபுகள் 
மற்றும் ஒ�்�ந்தங்களுக்கு ஏற்� சட்டங்கதள 
திருத்த லவண்டும். அதுமட்டுமின்றி, 
‘அம்மான்’ பசய்தி (முஸ்லீம் உள் மத 
சிறு�ான்தமயினதர�் �ாதுகாக்கும் 
கடதம), ‘மராலகஷ்’ பிரகடனம் (முஸ்லிம் 
அே்ோத சிறு�ான்தமயினதர�் 
�ாதுகாக்கும் கடதம), ‘ப�ய்ரூட்’ 
பிரகடனம் (அதனத்து மனிதர்களின் 
கண்ணியத்ததயும் 
சமத்துவத்ததயும் நிதேநிறுத்த 
லவண்டிய கடதம) ஆகிய 
பிரகடனங்கள் முஸ்லீம் 
ப�ரும்�ான்தம சூழலிே் 
அவசியமானதாகும்.

Discourses of #Kebersamaan campaign have given a 
push for better social diversity. Values such as inclusivity, 
empathy and justice have been revitalised. The spirit 
of #Kebersamaan or #Togetherness affirms that in 
challenging situations, there will be a light of humanity 
that could come to illuminate.
Dr.Lee Ken Teo, Pengasas MUDA
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க�ொள்க� 
பரிந்துகை�ள்

அைசு

சமூ�ம்

வெறுக்கத்தக்க 
பேச்சுகளைக் 
கண்காணித்தல் மற்றும் 
வோது விழிே்புணர்ளெ 
ஏற்ேடுத்துதல் மதம், நம்பிக்ளக மற்றும் 

கருத்து சுதந்திரத்ளத 
ோதிக்கின்ற 
ோரேட்சமான சட்டங்கை் 
மற்றும் வகாை்ளககளைத் 
திருத்துதல்

பிரச்சளனகளுக்கான 
அளமதியான தீர்ளெ 
அளமக்க ஒரு பிரதான 
பதசிய அளமே்ளே 
நிறுவுதல்

இன மற்றும் 
மதங்களுக்கிளடபயயான 
சமூக ஈடுோடுகளுக்கு ஒரு 
பிரதான பதசிய சளேளய 
நிறுவுதல்

கல்வி முளறயில் பிரதான சமூக 
ஈடுோடுகை் நீடித்த சூழல். 
ேன்முக கலாச்சார மற்றும் 
விமர்சன முளறயில் கற்பித்தல்; 
மற்றும் ெரலாற்ளறக் கற்றல்

ப�ொது விழி�்புணர்வை 
ஏற்�டுத்துதல்

சமூகங்களில் மதம், இனம் 
மற்றும் நம்பிக்ளககை் 
சார்ந்த பிரதான சமூக 
ஈடுோடுகளை அதிகரித்தல்

கல்வி முளறயில் பிரதான சமூக 
ஈடுோடுகை் நீடித்த சூழல். 
ேன்முக கலாச்சார மற்றும் 
விமர்சன முளறயில் கற்பித்தல்; 
மற்றும் ெரலாற்ளறக் கற்றல்

சமூகங்களில் 
பிரச்சளனகளுக்கானஅளமதியான 
தீர்ளெ ஊக்குவித்தல்

மதம், நம்ேிக்கள மற்றும் 
கருத்து சுதந்திரத்தள 
ோதிக்கின்ற ோரேட்சமான 
சட்டங்கை் மற்றும் 
கொை்களகை் குறித்து 
உரளயாடுதல்

பைறுக்கத்தக்க 
ப�ச்சுகவைக் 
கண்கொணித்தல்

�ணியிடங்களில் மதம், 
இனம் மற்றும் 
நம்பிக்வககை் சொர்ந்த 
பிரதொன சமூக 
ஈடு�ொடுகவை 
அதிகரித்தல்

�ணியிடங்களில் 
பிரச்சவனகளுக்கொன 
அவமதியொன தீர்வை 
ஊக்குவித்தல்

கல்வி முவறயில் பிரதொன 
சமூக ஈடு�ொடுகை் நீடித்த 
சூழல், �ன்முக கலொச்சொர 
மற்றும் விமர்சன முவறயில் 
கற்பித்தல்; மற்றும் 
ைரலொற்வறக் கற்றல் 
ஆகியைற்வற ஊக்குவித்தல்

சமத்துைமற்ற 
பைவலைொய்�்புக் 
பகொை்வககவைத் 
திருத்துதல் மற்றும் 
அவனத்து 
ஊழியர்கவையும் 
சமமொன நடத்துதல்

நிறுவனங்�ள்
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வதாடை்ந்து லகட்கப்படும் லகள்விகள்

கெகெர்சமான் பிரச்சாரம் என்றால் என்ன?

2018 ப�ாதுத் லதர்தலுக்கு�் பின் இனபவறி மற்றும் மத பவறு�்பு 
அதிகரித்ததத பதாடர்ந்து ,மலேசியாவிே் மதச் சிந்ததன, நம்பிக்தக, உணர்வு 
பவளி�்�ாடு ரிதியாக கருத்து சுதந்திரம் �ற்றிய லநர்மதறயான 
பசாற்ப�ாழிதவ அதிக�்�டுத்துவலதாடு ஒழுக்கமான, சமத்துவமான, 
வன்முதறயற்ற ஒரு முற்ல�ாக்கு சமூகத்தத அதம�்�தற்காக 
பதாடங்க�்�ட்டதுதான் பகப�ர்சமான் பிரச்சாரம். 

மதச் சிந்தரன, நம்பிக்ரக, உணை்வு வெளிப்பாடு ரிதியாக கருத்து 
சுதந்திைத்திற்கான பாதுகாப்பு என்ன?

மலேசியாவின் கூட்டாட்சி அரசியேதம�்பின்�டி (Article 11 and 10)
மதம், நம்பிக்தக மற்றும் கருத்தத அதமதியாக 
நதடமுதற�்�டுத்துவதற்கும் பவளி�்�டுத்துவதற்கும் ஒரு தனிமனிதருக்கு 
உரிதம உண்டு. எவ்வாறாயினும் பிற சட்டங்கள், இஸ்ோமிய சட்டங்கள் 
(fatwas) மற்றும் வணிகக் பகாள்தககளிே் �ே வரம்புகள் உள்ளன.
அதவ சிே தனிந�ர்களுக்கும் அே்ேது குழுக்களுக்கும் அவர்களின் மதம், 
அதடயாளம், நம்பிக்தக மற்றும் இன�்�ற்று ஆகியவற்றின் அடி�்�தடயிே் 
பவளி�்�தடயாகலவா அே்ேது மதறமுகமாகலவா �ாகு�ாடு காட்டுகின்றன.

வெறுக்கத்தக்க லபச்சு என்றால் என்ன?

ஒரு தவறான அச்சுறுத்தும் ல�ச்சு அே்ேது எழுத்தின் மூேம் சிே 
தனிந�ர்களுக்கும் அே்ேது குழுக்களுக்கும் எதிரான எண்ணத்தத 
பவளி�்�டுத்துவது.

இது சிே சூழ்நிதேகளிே் கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கான ஒரு வரம்பு மீறோக 
கூட மாறக்கூடும். பவறுக்கத்தக்க ல�ச்சுக்கள், �ாகு�ாடு மற்றும் பவறு�்பு 
அடி�்�தடயிோன வன்முதற ல�ான்ற தீங்குகளுக்கு வழிவகுக்கும். 
�ார�ட்சம் காட்டுதே் மற்றும் அதிகார துஷ்பிரலயாகத்ததத் தடுக்க 
கடுதமயான எச்சரிக்தகயுடனும் லமற்�ார்தவயுடனும் கருத்து சுதந்திரம் 
�ாதுகாக்க�்�ட லவண்டும்.

மலேசியாவிே், பவறுக்கத்தக்க ல�ச்சுகளுக்கு எதிரான ப�ாது 
பசாற்ப�ாழிவுகதளயும் உதரயாடே்கதளயும் வள�்�டுத்த லவண்டிய 
அவசியம் உள்ளது.
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மதம் மற்றும் நம்பிக்ரக சாை்ந்த சமூக ஈடுபாடு என்றால் என்ன?

மதம், நம்பிக்தக, பிரிவு மற்றும் இனத்தின் �ே்லவறு பின்னணியிலிருந்து 
மாறு�ட்ட �ார்தவயாளர்கதளக் பகாண்ட ஒரு �ாதுகா�்�ான இடம் இது. 

உதரயாடே்கள், �ட்டதறகள் மற்றும் மாநாடுகள் லநரடியான சமூக ஈடு�ாடுகதளயும் 
கதேகள், விதளயாட்டு மற்றும் கோச்சார அம்சங்கள் மதறமுகமான 
ஈடு�ாடுகதளயும் வழங்குகிறது.இதிே் பவறுமலன �ே்லவறு கேச்சாரங்களுக்கு 
இதடலயயான சமூக ஈடு�ாடாக மட்டுமிே்ோமே் விமர்சன சிந்ததனதயயும் 
கருதணதயயும் கற்பித்தே் அவசியம்.

பிைச்சரனகளுக்கான அரமதியான தீை்மானம் என்றால் என்ன?

சிே சமூகங்களுக்கு இதடயிோன �தட்டங்கள் அே்ேது லமாதே்களுக்கு 
அதமதியான தீர்மானங்கதள எட்டுவது எளிதான பசயே்முதறயாகும்.
இந்த பசயே்�ாட்டிே் சுயாதீன மத்தியஸ்தர் (கள்), அதிரு�்தி அதடந்த சமூகங்கள் 
மற்றும் பிற �ங்குதாரர்கள் இருக்க லவண்டும். அவர்களின் பிரச்சதனகதளயும் 
கணக்கிே் எடுத்துக்பகாள்வலதாடு ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய தீர்வுகதளயும் அதடய 
லவண்டும்.

Living in a pluralistic society like Malaysia is always a blessing 
for me. Getting to know many people from other races and 
religions made me thankful for who I am. We could share our 
thoughts about God and demonstrate our diverse cultural values 
which should be unique to Malaysia. For these reasons, I believe 
why #Kebersamaan is extremely important and needed. Our 
differences should not be a stumbling block for us to explore the 
meaning of our life and coexistence. Instead, such differences 
should teach us to be more thoughtful with others and guide us to 
appreciate our existence. Above all, we are all human beings, we 

crave for the truth and peace for whichever religion 
we choose to believe in.
Rs Azira Sulaiman, Master’s Student,  
International Islamic University of Malaysia
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Komuniti Muslim Universal (KMU) Malaysia was 
founded in 2015 by former radicalised youth. Inspired by 
their life-changing experience, KMU Malaysia is a 
youth-led, faith-based, grassroots, human rights 
organization that embodies and advocates for Qur’anic 
and Prophetic values of social justice and equality for all, 
for the 21st Century. Towards achieving the UN 
Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, its focus 
areas are:
1. Prevention and Counter Violent Extremism (P/CVE)
2. Freedom of Religion and Belief (FoRB)
3. Women’s Rights
4. Sexual Orientation and Gender Identity Expression 
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