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TEKS UCAPAN DASAR SDR. DR. DOMINIC LAU HOE CHAI 

PRESIDEN NASIONAL PARTI GERAKAN RAKYAT MALAYSIA 

[ GERAKAN ] 

PERSIDANGAN PERWAKILAN NASIONAL KE-50, 2021 

SABTU, 04 DISEMBER 2021 

 

Saudara Saudari, Para Perwakilan sekalian,  

 

Salam sejahtera, salam Satu Hati, dan salam Malaysia Prihatin. Saya ingin 

mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, 

Pengerusi Perikatan Nasional, rakan-rakan seperjuangan Parti Gerakan Rakyat 

Malaysia yang berada dalam dewan ataupun secara dalam talian. Bersama kita juga 

pada pagi yang mulia ini, Penasihat GERAKAN Saudara Dato’ Seri Mah Siew Keong 

dan Mantan Presiden Nasional Saudara Tan Sri Dr. Koh Tsu Koon, dan Ahli-Ahli 

Jawatankuasa Pusat, Wanita, Pemuda, dan dif-dif yang dihormati. Difahamkan juga 

turut bersama kita pada pagi ini adalah rakan-rakan media. Dengan ini, saya 

mengalu-alukan anda semua ke Persidangan Perwakilan Nasional Parti Gerakan 

Rakyat Malaysia yang ke-50.  

 

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada anda semua 

kerana hadir secara fizikal dan maya dalam persidangan kali ini. Persidangan sebelum 

ini, GERAKAN telah mengambil pendekatan yang berbeza dengan memberi 

kelonggaran kepada para perwakilan untuk mengambil bahagian secara maya, ia 

bertujuan bagi mengelakkan berlakunya penularan Covid-19 dan sekali gus 

menyokong saranan pihak Kementerian Kesihatan untuk tidak mengadakan progam 

ataupun apa-apa yang melibatkan perhimpunan ramai.  

 

Tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada jentera-jentera 

kita yang telah bertungkus lumus membantu calon – calon kita dan Perikatan Nasional 

di Pilihan Raya Negeri Melaka. Walaupun GERAKAN tidak berjaya merampas sebarang 

kerusi, namun mengikut data SPR, Perikatan Nasional telah berjaya memperolehi lebih 

24 peratus undi popular Negeri Melaka. Satu perkara yang penting, dan memberi 
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motivasi kepada kita untuk bergerak ke hadapan serta mampu mencipta 

kegemilangan.  

 

A. PILIHAN RAYA NEGERI MELAKA DAN GERAKAN  

 

A1. Saudara saudari sekalian, Pilihan Raya Negeri Melaka telah berlangsung pada 

bulan lepas disebabkan oleh beberapa ahli parti dan penyokong pemerintah yang 

telah menarik balik sokongan, demi nafsu politik dan menyebabkan kerajaan negeri 

yang dipimpinnya telah jatuh. Ini desebabkan, Kerajaan Melaka telah hilang majoriti 

dan Ketua Menteri Melaka melalui peruntukan perlembagaan memohon 

pembubaran dewan. Perkara ini juga berlaku di Sabah pada tahun lalu.  

 

A2. Yang jelasnya, ketidakstabilan politik negara yang makin menjadi-jadi sejak 

kebelakangan ini. Perdana Menteri terpaksa duduk semeja dengan pembangkang 

untuk memeteraikan perjanjian persefahaman. Namun, apakah pembangkang akan 

mengotakan janjinya untuk tidak mengacau-bilaukan pemerintahan kerajaan 

persekutuan?Kita dapat tengok, seruan pihak pembangkang untuk undi belah bahagi 

bagi usul belanjawan. Pembangkang akan cuba sedaya upaya untuk melemahkan, 

mencemarkan dan memburuk-burukan pemerintah.  

 

A3. Berbalik kepada Pilihan Raya Melaka, GERAKAN telah bertanding dalam lima 

kerusi utama yang di khaskan kepada kita. Kepimpinan Perikatan Nasional telahpun 

mengambil keputusan secara kolektif dalam peruntukan kawasan DUN. Kita 

bertanding, turun padang mengikut SOP pandemik, jumpa rakyat sekalian dan 

meyakinkan semua bahawa Perikatan Nasional bukan lagi alternatif, tetapi pilihan 

yang perlu diutamakan. Namun, keputusan pilihan raya tidak berpihak kepada kita. 

Akan tetapi PN berjaya mencatatkan 24 peratus undi popular, memberi nafas kepada 

gabungan perikatan bahawa rakyat masih berpihak kepada kita, dan kita perlu terus 

mara ke hadapan bersama dengan rakyat.  

   

A4. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, apa yang penting dan perlu dihargai 

adalah komitmen yang diberikan oleh saudara saudari sekalian kepada jentera parti 

dan gabungan. Ia amat jelas, dan saya terharu dengannya.  
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B. KESETIAAN DALAM POLITIK  

 

B1. Saudara-saudari sekalian, walaupun kita telah kalah di semua kerusi parlimen 

dan dewan undangan negeri dalam Pilihan Raya Umum ke-14 pada 2018, kita setia 

dengan gerakan parti. Kita teguh dengan ideologi parti yang mengutamakan 

kesejahteraan rakyat, integriti dan bebas rasuah. Walaupun adanya sekerat dua telah 

pilih untuk menyertai parti lain, majoritinya tetap berdiri bersama parti, SYABAS saya 

ucapkan kepada anda semua!  

 

B2. Kesetiaan sebeginilah yang merupakan obor kepada perjuangan kita, 

kesetiaan inilah yang masih memberi ruang kepada GERAKAN dalam memainkan 

peranan dalam politik perdana, dan kesetiaaan inilah yang akan melindungi parti kita!  

 

B3. Dalam politik, kesetiaan amat penting, ia diukur sebagai komitmen, sebagai janji 

kita kepada segala yang kita libatkan. Ahli parti setia kepada ideologi parti, GERAKAN 

setia kepada kepimpinan Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional setia kepada 

Rakyat. Maka, kesetiaan kita ini secara langsung akan memanfaatkan rakyat semua, 

dan objektif kita untuk ‘kesejahteraan rakyat’ turut dapat dicapai.  

 

C. KETETAPAN RAKYAT, POLITIK LAMA DAN BARU, GERAKAN KE HADAPAN 

 

C1. Menyentuh kepada politik negara, sebenarnya rakyat telah muak, penat 

dengan politik dan ahli politik. Kebanyakannya tidak mahu layan perkembangan 

politik. Adakah mereka salah? Tidak! Sebenarnya apa yang dirasai oleh rakyat sekalian 

adalah benar. Apabila Pakatan Harapan berkempen dalam PRU ke 14, mereka janji 

bulan dan bintang, sekaligus diberi peluang untuk membentuk kerajaan persekutuan. 

Selepas menjadi pemerintah, apabila diminta menunaikan janji pilihanraya, jawapan 

mereka ‘manifesto bukan kitab suci’. Segalanya aneh dengan kerajaan pada masa 

itu. Suatu kepimpinan yang lemah, terikut-ikut atas dasar populis dan akhirnya kerajaan 

PH jatuh selepas 22 bulan memerintah.  

 

C2. Apa yang berlaku selepas itu lagi muak dirasainya, Pakatan Harapan sebagai 

pembangkang tidak habis-habis hentam kerajaan, cucuk sana cucuk sini agar ahli 

parlimen Perikatan Nasional menarik sokongan ke atas pemerintah. Pakatan Harapan 

begitu dengki dengan prestasi Kerajaan Perikatan Nasional menangani pandemik 
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COVID-19. Yang dirumuskan ialah dua tiga pemimpin dalam pakatan pembangkang 

adalah masalah utama dalam politik dan kepada rakyat sekalian. Namun, dalam 

proses demokrasi, semua diberi layanan yang saksama, dan Malaysia amat 

mengutamakannya.  

 

C3. Saudara saudari sekalian, GERAKAN tidak akan sesekali berkompromi dengan 

politik lama, yang berbau perkauman, yang diungkit-ungkitkan oleh Pakatan Harapan. 

GERAKAN akan mengubahnya bersama, bagi parti kita, keutamaannya adalah rakyat 

dan segala yang kita bekalkan perlu mewajibkan kesejahteraan rakyat. Kita tidak akan 

terikut-ikut dengan mana-mana parti, dan kita teguh menentang perkauman yang 

diangkat-angkat oleh DAP dan sekutunya dalam Pakatan Harapan.  

 

C4. Politik GERAKAN sentiasa mengetengahkan pembaharuan, yang berpaksikan 

kepada rakyat sekalian. Kita perlu bersatu padu, bersama politik juga perlu membina 

dan bukan mengancurkan sistem kita. Apa yang berlaku dalam 22 bulan 

pemerintahan DAP-Pakatan Harapan adalah malapetaka kepada perpaduan 

negara. Jadi, kita harus teguh, kita akan ke hadapan dan tidak akan sesekali 

membenarkan parti-parti seperti DAP yang mengutamakan nepotisme untuk kembali 

berkuasa.  

 

C5. Sebagai politik baru, GERAKAN akan menyokong penuh dengan cadangan 

pakar-pakar perundangan dan perlembagaan mengenai akta anti-lompat parti, 

sebuah akta khas untuk menghalang lompat parti selepas seseorang itu dipilih melalui 

pilihan raya. Cadangan rang undang-undang ini amat diperlukan di negara ini. Ia 

sebagai langkah menghalang kewujudan katak politik!  

 

C6. Selain itu, GERAKAN juga menyokong penurunan umur mengundi daripada 21 

kepada 18 tahun. Ia mengalakkan lebih ramai warga Malaysia mengambil bahagian 

dalam proses demokrasi negara. Lagipun, jika seseorang pada umur 18 tahun boleh 

memilih jurusan pengajiannya yang akan menentukan masa depannya, maka saya 

pasti mereka juga berhak diberi hak untuk memilih kerajaan mereka.  

 

C7. Segala usaha dan pendekatan GERAKAN adalah berpaksikan kepada 

kesejahteraan rakyat Malaysia. Kita sokong anak muda bagi mengambil bahagian 

dalam proses sistem demokrasi dan menyokong penurunan umur mengundi kepada 
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18 tahun.   Selain itu, perkara ini juga kita akan menyekat isu terkini sebagai contoh 

katak politik  dan kita akan menyokong perkembangan politik nepotisme.  

 

D. KREDIBILITI DAN PERANAN GERAKAN   

 

D1. Saudara saudari sekalian, kredibiliti ahli politik ini amat penting. Rakyat perlu 

percaya pada mereka. Rakyat perlu dijamin bahawa ahli politik akan memainkan 

peranan dalam membangunkan negara dan perpaduan secara seiring. Malangya, 

kredibiliti ini sering menjadi persoalan dalam politik.  

 

D2. GERAKAN akan memainkan peranan lebih menyeluruh, akan berusaha 

menukar tanggapan, perspektif buruk terhadap ahli politik. GERAKAN berpendapat 

bahawa perwakilan parti akan sentiasa lebih teguh dan bertanggungjawab bagi 

sistem demokrasi, iaitu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. GERAKAN akan 

sentiasa berpegang kepada asas ‘kredibiliti’!   

  

E. PERJUANGAN DAN ASAS PENUBUHAN GERAKAN  

 

E1. Perjuangan kita adalah signifikan, dan jangan kita sesekali lupa sebab utama 

kita menjadi ahli GERAKAN. Parti ini ditubuhkan oleh para bijaksana yang memainkan 

peranan dalam menetapkan kepentingan rakyat sebagai asas kepada penubuhan 

ini. Objektif kita adalah berpaksikan kepada kepelbagaian, masyarakat majmuk, dan 

semua bersatu di bawah naungan rumah Malaysia. Jelas, GERAKAN ditubuhkan untuk 

memberi yang terbaik kepada rakyat Malaysia.  

 

E2. Kita harus kembalikan semula semangat perjuangan kita. Ingat kepada objektif 

dan ideologi. Kita perlu bersatu padu dalam mengembalikan kegemilangan Parti 

Gerakan Rakyat Malaysia. Bersatu kita mengibarkan semula bendera GERAKAN 

dengan megah dalam persada politik perdana. Kembali mewakili rakyat sekalian 

dalam dewan undangan negeri dan parlimen. Itulah sumpah setia perjuangan kita 

kepada Parti GERAKAN.  

 

E3. Perkara ini telah menjadi tanggungjawab kita secara bersama dalam 

membekalkan yang terbaik kepada parti dan negara. Kita perlu ingat bahawa parti 

itu adalah kita, dan kita merupakan parti. Jangan sesekali meninggalkan perjuangan 
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parti kita.  Perjuangan parti termasuk mewujudkan persekitaran keMalaysiaan, sebuah 

Malaysia yang mengamalkan ekualiti dalam masyarakat berbilang kaum.  

 

F. GERAKAN DALAM INOVASI NILAI  

 

F1. Kini, kita merupakan sebahagian daripada gabungan Perikatan Nasional yang 

dipimpin oleh YB Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apakah langkah seterusnya untuk kita dalam 

gabungan baru ini? Sebagai sebuah parti politik, kita pasti mencerminkan penerimaan 

dan pembaharuan.  

 

F2. Oleh yang demikian, saya berharap rakan-rakan sekalian untuk mengambil 

pendekatan dalam memahami strategi inovasi dan nilai semasa bagi mendekati 

norma baharu dalam politik. Inovasi nilai dalam politik yang dimaksudkan adalah 

bagaimana kita menguna-pakai perubahan semasa dalam urusan politik dan khidmat 

masyarakat.  

 

F3. Sebagai contoh, Syarikat Grab yang menyediakan perkhidmatan e-hailing 

kepada beribu-ribu pengguna untuk satu masa, namun mereka tiada sebarang kereta 

untuk disewa dalam transaksinya. Perniagaan ini melibatkan kereta, namun pemilik 

syarikat tidak menyediakan kereta. Begitulah pendekatan inovasi nilai dapat 

dirumuskan. Grab menguna-pakai peredaran teknologi yang pantas secara optimum 

dalam mendapatkan pasaran dan keuntungannya.  

 

F4. Maka, saya pasti, sedikit sebanyak kita dapat memahami maksud inovasi nilai. 

Bagi GERAKAN, saya menyeru saudara-saudari sekalian mendekati kecanggihan 

teknologi, inovasi, dan memberikan khidmat masyarakat yang seiring dengan 

peredaran zaman. Norma baharu ini bukan hanya menyentuh pasca pandemik, ia 

juga memberitahu kepada pendekatan kita dalam dunia yang berteknologi tinggi ini. 

 

F5. Saudara saudari sekalian, kita juga perlu memastikan penekanan inovasi nilai 

dalam mendekati belia dan menjelaskan ideologi, objektif dan harapan parti.  Kita 

perlu berganding bahu dengan belia dalam membawa obor GERAKAN ke arah 

kegemilangan. Sebab itu, seperti yang ditekankan sebelum ini bahawa, kita 

menyokong Undi 18, kerana kita faham peranan belia dalam penyatuan dan 
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pembangunan negara. Jangan sesekali cuba untuk mengabaikan peranan golongan 

muda.   

 

G. GERAKAN BEBAS RASUAH 

 

G1. Saudara saudari sekalian, pada Ogos 2021, Parti Gerakan Rakyat Malaysia 

dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah 

menandatangani Ikrar Bebas Rasuah yang merupakan satu inisiatif berbentuk janji 

yang dibuat oleh para pemimpin parti dalam memastikan ketelusan ke atas tugas dan 

menjauhkan diri daripada sebarang gejala rasuah selama memegang jawatan utama 

parti.  

 

G2. Ikrar ini penting untuk mengingatkan semua bahawa GERAKAN bukan sekadar 

dengan kata, tetapi ia lebih mengutamakan langkah, tindakan, dan hasil. Kita berikrar 

untuk tidak berkompromi dalam sebarang agenda rasuah dan akan memastikan 

GERAKAN bebas dari sebarang elemen korupsi.  

 

G3. Sebagai parti politik, pencegahan ke atas korupsi perlu diutamakan dan 

dijadikan sebagai asas dalam setiap langkah. Barulah kita dapat membina sebuah 

institusi yang kukuh. Asas sesebuah pergerakan tidak sepatutnya dicampur adukkan 

dengan gejala negatif seperti rasuah. Jika tidak, binasa pergerakan tersebut!  

 

H. PENDEKATAN, PERUBAHAN DAN MEDIA SOSIAL  

 

H1. Menyentuh kepada penggunaan sosial media, adalah penting untuk setiap 

individu, tidak kira tua atau muda untuk terus menggunakan platform sosial media 

secara berkesan dalam usaha mendekati penyokong dan pengundi. Ini adalah 

revolusi yang perlu kita terima pakai, jika tidak kita akan tertinggal dalam arus 

perubahan. Revolusi ini mengaitkan kita dengan perkembangan semasa. Terdapat 

pelbagai bentuk aplikasi, dan pemimpin-pemimpin utama negara dan dunia secara 

aktfinya melibatkan diri dalam penggunaan aplikasi-aplikasi sosial media.  

 

H2. Belia sekarang inginkan perubahan dalam pendekatan pengetahuan, maka 

saya menyeru kepada rakan-rakan sekalian untuk terus mengembangkan 

pengetahuan anda dalam menggunakan aplikasi sosial media sebagai langkah 
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utama bagi mendekati belia. Ini merupakan tanggungjawab dan komitmen kita untuk 

menerima pakai perubahan persekitaran demi terus melibatkan diri dalam parti dalam 

politik semasa.  

 

H3. Selain itu, kita juga perlu bersedia untuk menerima perubahan, perubahan 

persekitaran, perubahan pendekatan politik, dan perubahan pemahaman dalam 

sesuatu perkara. Secara keseluruhan, perubahan itu penting dan tidak akan 

diabaikan. Perubahan data kepada informasi, dari informasi kepada pengetahuan, 

dan pengetahuan kepada pengurusan negara. Betapa pentingnya untuk kita 

mengatur-carakan kesan perubahan tersebut bagi memperlihatkan kepimpinan kita 

secara menyeluruh.  

 

I. KEMAKMURAN BERSAMA DEMI MALAYSIA YANG INKLUSIF  

 

I1. Saudara dan saudari, Kemakmuran Bersama. Dalam arus pengurusan dan 

pembagunan negara, kita tidak boleh terlepas pandang mana-mana pihak, tidak 

boleh mengabaikan mana-mana wilayah, pegangan politik, keturunan, dan 

sebagainya. Semuanya perlu diutamakan dan disaksamakan demi mencapai 

kemakmuran bersama. Seperti yang saya tekankan, kita perlu meraikan kepelbagaian 

itu sebagai asset negara.  

 

I2. Perikatan Nasional berpegang teguh dengan prinsip kemakmuran bersama. 

Pemimpin-pemimpin PN sentiasa berpihak kepada penjanaan konsep keMalaysiaan. 

Ia menjadi salah satu sebab mengapa GERAKAN sebagai sebuah parti yang 

mengutamakan kepelbagaian untuk duduk semeja dengan wakil-wakil lain dalam 

Perikatan Nasional.  

 

I3. Bagi ahli parti sekalian, kita harus mengutamakan kemakmuran bersama, 

sentiasa mengutamakan kepelbagaian, dan sentiasa memimpin agenda perpaduan 

dan kesaksamaan.  

 

J. GERAK KE HADAPAN, PASTIKAN KEMENANGAN  

 

J1. Ahli parti sekalian, sekali lagi ingin saya mengingatkan kepada semua bahawa 

tiada lagi peruntukan kerusi tradisional. Kini, pendekatan pilihan raya kita adalah 
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bersandarkan kebolehan untuk menang sesuatu kawasan. Kualiti calon, pergerakan 

parti dan jenteranya serta sokongan kawasan amat diperlukan dalam menentukan 

sesebuah kawasan pilihan raya.  

 

J2. Maka, apa yang kita perlu tekankan di sini adalah menguatkan jawatankuasa 

bahagian, memastikan jentera kita kuat, dan kenal pasti calon yang lebih layak, yang 

mampu mewakili parti dan gabungan. Jangan asyik bergantung kepada kerusi tradisi, 

tetapi keputusannya tidak berpihak kepada kita.   

 

KESIMPULAN  

 

Seperti yang saya tekankan dalam permulaan ucapan dasar saya, Pilihan Raya Negeri 

Melaka telah pun berlalu, ada yang baik dan ada yang buruk, maka kita menerima 

dengan keputusan PRN Melaka. Kini masanya untuk kita terus mara ke hadapan, 

rapatkan saf, dan menjunjung demokrasi!  

 

Akhir kata, bersama-samalah kita bergerak ke arah kemenangan, memastikan Parti 

Gerakan Rakyat Malaysia kembali memainkan peranan utama dalam politik perdana. 

Ayuh, kita bergabung demi parti, kita tolak perpecahan dalam parti, dan membina 

semula GERAKAN untuk semua. 53 tahun dalam politik Malaysia, banyak 

sumbangannya, jangan abaikan, mari kita bersatu!  

 

Dengan ini, saya mengucapkan selamat bersidang kepada para perwakilan sekalian, 

berbahas dengan penuh toleransi, tanggungjawab, dan bersemangatkan 

keMalaysiaan. Semoga Tuhan memberkati perjuangan kita. 

 

SATU HATI ! 

SATU HATI ! 

SATU HATI !  

 

Sekian, terima kasih. 
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马来西亚民政党全国主席 

刘华才博士同志演说 

2021 年第 50 届全国代表大会 

2021 年 12 月 4 日（星期六） 

  

 

同志们 ，各位中央代表,  

 

国民联盟主席尊敬的丹斯里慕尤丁、在礼堂内与在线的党同志们，大家早上好！今天和

我们在一起的还有民政党顾问拿督斯里马袖强同志及民政党前全国主席丹斯里许子根博

士同志，各位中央委员会委员、妇女组及青年团领袖及各位贵宾。当然还有我们的媒体

朋友。我仅在此欢迎大家出席马来西亚民政党第 50届全国代表大会。  

 

首先，感谢大家亲临现场或在线参加今天的全国代表大会。上一届的全国代表大会和本

届大会都采用稍微不同方式进行，那就是允许各位中央代表通过互联网参与全国代表大

会。这主要是因为新冠肺炎疫情，为了尊重执法单位尽量减少群聚活动的要求而采取的

应对方式。    

 

我也要借此机会向那些在刚结束的马六甲州选中，努力为我们及国盟候选人助选的工作

人员表示感谢。虽然民政党在此次州选无法赢得任何议席，但根椐选委会的数椐显示，

国盟在马六甲州成功赢得 24%的选票。这是一项重要的数椐，也给予了我们很大激励，

让我们继续向前迈进及创造辉煌。  

 

A. 马六甲州选与民政党  

 

A1. 同志们，马六甲州选已经在上个月成功举行。这场州选的发生是因为有数名政党

党员及支持州政府的议员为了一己的政治欲望而撤回支持，导致州政府倒台。而这项行

动的结果就是马六甲州政府失去大多数州议员的支持，甲州首长援引了宪法条文要求解

散州议会。在去年，沙巴州也发生过类似的事件。  
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A2. 很明显的，国家政治最近都一直处于不稳定的状态。首相被迫与在野党同坐一桌

签署谅解备忘录，但是在野党真的会兑现承诺，不再干扰中央政府的施政吗？我们可以

看到在野党呼吁对 2022 年财政预算案进行记名投票。在野党将会无所不用其极的企图

去弱化、抹黑及破坏现任政府的计划与行动。  

 

A3. 回到马六甲州选，民政党总共在 5 个州议席上阵。国盟领导层对这次的州议席分

配上做出了集体决策。我们参与了此次竞选，并遵循防疫标准作业程序（SOP）走访民

间、会见选民，并努力说服他们相信国盟是他们的首选。虽然选举成绩并没有倒向我们，

但是国盟成功赢得了 24%的选票。这给予了国盟生机，因为这表示部分人民还是与我们

同在，而我们应该继续与人民共步向前迈进。  

   

A4. 诚如我刚才所说的，更重要且应该被赞赏的是各位同志对党机关及国盟所展现出

的承诺。这是很明显可以看到的，我对此非常感动。  

 

B. 政治忠诚  

 

B1. 各位同志，虽然我们在 2018 年的第 14 届全国大选中输完所有竞选的国会议席和

州议席，但我们仍忠于民政党。我们继续秉持党的理念，即以人民的福祉为优先、廉洁

及不涉贪污。虽然有一些人选择离开并加入其他政党，但是大多数党员仍然坚定的与党

站在一起，你们所有人都是好样的！  

 

B2. 这样的忠诚是我们斗争的火炬 ，正是这种忠诚给予了民政党空间，继续在政治

主流中扮演属于自己的角色，而这样的忠诚也将保护我们的党。  

 

B3. 在政治里，忠诚是非常重要的，它是作为对承诺的一种衡量，作为我们所做一切

承诺的衡量。 党员忠于党的理念，民政党忠于国盟的领导，而国盟则忠于人民。 因此，

我们的忠诚将直接使人民受惠，我们的“忠诚为民”目标也终将实现。  
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C. 人民的决心，新旧政治，民政党前进 

 

C1. 谈到国家政治，事实上人民对政治和政治人物已经受够了、也厌倦了。很多人都

不想去理会政局的发展，他们有错吗？没有！事实上，人民所感受到的都是真实的。当

希望联盟在 14 届全国大选中竞选时，他们为了要获得执政中央的机会，许下了许多无

法兑现的承诺，但是在做了政府之后，当他们被要求兑现大选承诺时，他们的回答却是”

竞选宣言不是圣经”。当时的政府是很奇怪的，一个软弱的领导层，遵循民粹主义的政

策，结果希盟在执政 22个月后垮台。  

 

C2. 之后所发生的事更令人感到反感。做为在野党的希盟无止境地攻击政府，到处戳

腰刺肋、挑拨离间，希望有国盟国会议员会撤回对政府的支持。结论是，在野党中的其

中两三名领袖正是如今混乱政局的主要原因。然而，在马来西亚的民主进程中，所有人

都会获得公平的待遇，这是优先被考虑的。 

 

C3. 同志们 ，民政党决不会向希盟倡导的陈旧的种族主义政治妥协。民政党将会去

改变它，对我们的党而言，最优先的就是人民，而我们所做的一切都必须是为了人民的

福祉。我们不会追随任何政党，我们坚决反对行动党及其希盟盟友所宣扬的种族主义政

治。  

 

C4. 民政党的政治一直都强调以人民为主的革新。我们必须要团结一致，政治需要建

设，而不是破坏。在行动党及希盟执政的 22 个月里所发生的事，对于我们的国家团结

来说简直就是灾难。因此，我们必须坚强，我们将迈步向前，并绝不容许像行动党这样

的裙带主义优先的政党重获政权。  

 

C5. 在新政治的大方向下，民政党将全力支持法律与宪法专家提出设立反跳槽法令的

建议，这是一项阻止在选举中获胜的议员跳槽到其他政党的特别法律。我国非常需要有

这项建议中的法案，它将是阻止政治青蛙出现的重要措施。 
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C6. 除此之外，民政党也支持将投票年龄从 21 岁下调至 18 岁。此举将鼓励更多马来

西亚国民参与到国家的民主进程中。如果一个年满 18 岁的人可以选择将影响他们未来

的专业学系，那么我肯定他们也应该有能力来遴选他们的政府。  

 

C7.  民政党所做出的一切努力和措施都是以人民的福祉为中心。我们支持年轻人参与

民主进程，我们也拒绝政治青蛙。我们支持政治团结，我们也力阻政治裙带关系的发展。  

 

D. 诚信与民政党的角色   

 

D1. 同志们，政治人物的诚信是非常重要的。人民必须信任他们。人民需要得到保证，

政治人物将在国家发展和团结方面发挥作用，但是在政治里头，诚信却时常受到质疑。  

 

D2. 民政党将会扮演更全面的角色，并将努力改变人们对政治人物的负面印象及看法。

民政党认为党的代表必须始终坚定不移地承担起民主责任，秉持取之于民，用之于民的

精神。 民政党将始终坚持“诚信”的原则。   

 

E. 民政党斗争与创党基础  

 

E1. 我们的斗争意义重大，我们不可有片刻忘记作为民政党党员的主要原因。这个党

是由一批智慧先贤所创立，并以保障人民利益做为创党基石。我们的宗旨是以多元化、

多元社会及全民团结为轴心，并在马来西亚政坛上把各族人民团结起来。显然，民政党

的成立是为了让马来西亚人民过上更好的生活。  

 

E2. 我们必须弘扬我们的斗争精神，紧记党的宗旨及理念。我们必须团结一致来恢复

民政党昔日的辉煌。我们必须在主流政治中再次庄严地挥舞民政党旗帜。我们要重返州

议会和国会来代表人民。这是我们为民政党奋斗的誓言。  

 

E3. 为党和国家提供最好的服务是我们的共同责任。我们要记住，党就是我们，我们

就是党。决不可以放弃我们党的斗争。党的斗争包括创造马来西亚大环境，一个在多种

族社会中实现公平的马来西亚。  
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F. 民政党的创新价值  

 

F1. 如今，我们是由丹斯里慕尤丁领导的国民联盟中的一份子。那么我们在这个新政

治联盟中的下一步是什么？做为一个政党，我们必须要反思、接纳与革新。  

 

F2. 因此，我希望大家在贴近政治新常态的同时，也可以采取一些方法去理解价值创

新策略。 政治中的价值创新意味着我们必须知道如何去适应当前政治局势和社区服务

的变化。  

 

F3. 举个例子，提供电召车服务的 Grab 公司，在同一时间可以为成千上万的顾客提

供服务，但是在交易中他们并没有任何汽车可以出租。一盘涉及汽车的生意，但是公司

持有人却没有任何车辆。这样的创新价值方法值得参考。Grab 利用快速传播的科技来获

得市场及盈利。  

 

F4. 现在，我肯定大家或多或少都明白了价值创新的意思。对于民政党而言，我呼吁

所有同志们贴近尖端与创新科技，并提供与时并进的小区服务。新常态不只是意味着后

疫情时代，它同时也涉及我们在这个高科技时代的生活方式。 

 

F5. 同志们，我们还要确保在接近年青人时，和他们解释党的理念、目标和期望时强

调创新价值。我们需要与青年们携手并肩，一起扛起民政党的火炬，一起走向辉煌。 

这就是为什么，正如我之前强调的那样，我们支持 18 岁投票，因为我们了解青年在国

家团结与发展中的作用，永远不要试图忽视年轻人所能发挥的作用。   

 

G. 民政党反贪污 

 

G1. 同志们，民政党在 2021年 8月与马来西亚反贪污委员会合作，签署了反贪宣言。

这是党领导层所做出的一项承诺，以确保其职责的透明度，并在担任党的重要职位时远

离任何贪腐行为。  
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G2. 这项宣言很重要，它提醒大家民政党不仅仅是空谈反贪，我们更会优先考虑步骤、

行动和结果。 我们保证不会在任何贪污议程上妥协，并将确保民政党不存在任何贪污

元素。  

 

G3. 做为一个政党，必须把反贪放在首位，并将其作为每项举措的基础。 只有这样，

我们才能建立一个强大的党。 一个组织的基础不应该与贪污等负面元素混合在一起。 

否则，该组织迟早将会消亡！ 

 

H. 方式，改变及社交媒体  

 

H1. 谈到社交媒体的应用，我们每个人，无论老少，都必须继续有效地使用社交媒体

平台，以接触支持者和选民。这是一场我们需要接受的科技革命，否则我们将在变革的

潮流中落伍。这场革命将我们与当下的发展联系起来。社交媒体软件有各式各样的，而

主要的国家和世界领导人都在积极参与社交媒体软件的使用。 

 

H2. 年轻人现在获取知识的方式已经改变了，所以我呼吁同志们继续增广你们的知识，

并积极使用社交媒体应用程序作为接触年轻人的媒介。我们有责任和承诺适应环境变化，

以让我们自己和党继续参与当前政治同步。 

  

H3. 除此之外，我们也必须准备接受改变，大环境的改变、政治方式的改变及对某件

事物理解的改变。整体而言，改变是很重要的，而且也是无可避免的。从数据到信息、

从信息到知识、从知识到国家管理的改变。组织这种改变的效率，将被视为我们整体领

导能力的水平。  

 

I. 与一个包容的马来西亚共荣  

 

I1. 同志们，共同繁荣。 在当前国家的管理和发展中，不能忽略任何人，不能忽视任

何一个州、政治派别和种族等。要实现共同繁荣，以上所说的都必须优先考虑和平等对

待。正如我一直强调的那样，我们需要珍惜我们的多样性，这是国家的资产。  
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I2. 国盟坚持共同繁荣的原则。国盟领袖一直都支持培养马来西亚人（keMalaysiaan）

概念。这也是民政党作为一个重视多元化的政党可以在国盟内与其他盟党代表坐在同一

张桌子上的原因之一。  

 

I3. 对于各位党员，必须永远把共同繁荣放在首位、永远把多样性放在首位及永远把

团结与平等议程放在首位。  

 

J. 迈步向前，确保胜利  

 

J1. 各位同志们，我想再一次提醒大家，我们已没有所谓的传统议席。现在我们的大

选策略是取决于在某个选区取胜的能力、候选人的素质、党的动员能力及竞选机关和在

地方上的支持度，都是在决定选区时不可或缺的因素。  

 

J2. 所以，我们需要在这里强调的是，强化区部委员会，以确保我们的竞选机关保持

强大，并鉴定最有能力与资格代表党和国盟的候选人。 不要一直依赖传统议席，但选

举成绩却对我们不利。  

 

总结  

 

诚如我在开始发表政策演词时强调的，马六甲州选已经过去了，当中有好的，也有不好

的，所以让我们一起从马六甲州选成绩中学习。现在是我们向前迈进，团结起来，维护

民主的时候了！  

 

最后，让我们一起走向胜利，确保马来西亚民政党重新在主流政治中扮演主导角色。 

来吧，让我们为党而团结起来，我们拒绝党内分裂，让我们为所有人重建民政党。民政

党在大马政坛驰骋了 53 年，做出了许多贡献，这一点所有人都不能忽视，让我们团结

一致！ 

 

藉此，我祝愿所有中央代表会议愉快，以马来西亚人的精神进行负责任的辩论。 愿上

苍庇佑我们的斗争。 
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SATU HATI ! 

SATU HATI ! 

SATU HATI !  

 

谢谢。 

 

 

 



இத்தகவல்களை 4/12/2021-குள் கண்டிப்பாக வவளியிடக்கூடாது 

1 
 

சககாதரர் டாக்டர் கடாமினிக் லாவ் க ா சாயின் வகாள்ளக உளர  
வகராக்கான் ராக்யாட் மகலசிய கட்சியின் கதசிய தளலவர் 

(வகராக்கான்) 
50ஆவது கதசிய கபராைர்கள் மாநாடு 2021 

4 டிசம்பர் 2021, சனிக்கிழளம 
 

 

சககாதர சககாதரிககை, கபராைர்ககை,  
 
வபரிக்காத்தான் கநஷனல் தளலவர் மாண்புமிகு டான்ஸ்ரீ முஹிதீன் யாசின் 
அவர்ககை, இந்த மண்டபத்தில் மற்றும் இளையம் வழி பங்ககற்கும் வகராக்கான் 
கதாழளம கட்சி உறுப்பினர்ககை, அளனவருக்கும் சலாம் வசஜாத்ரா மற்றும் 
சலாம் சத்து  ாத்தி. இன்று நம்முடன் இளைந்திருக்கும் வகராக்கான் கட்சியின் 
ஆகலாசகர் சககாதரர் மா சியுவ் கிகயாங், வகராக்கான் கட்சியின் முன்னாள் 
கதசிய தளலவர் டான் ஸ்ரீ ககா சூ கூன் மற்றும் மத்திய வசயலளவ உறுப்பினர்கள், 
இளைஞர் மற்றும் மகளிர் உறுப்பினர்கள் மற்றும்  ஊடக நண்பர்ககை, உங்கள் 
அளனவளரயும் வகராக்கான் கட்சியின் 50ஆவது கபராைர்  மாநாட்டிற்கு வருக 
வருக என வரகவற்கிகேன். 
 
முதலில் கட்சியின் கதசிய மாநாட்டில் கநரடியாகவும் இளையம் வழியாகவும் 
கலந்து வகாண்டிருக்கும் அளனவருக்கும் நன்றி வதரிவித்துக் வகாள்கிகேன். இந்த 
மாநாடு நளடவபறும் முளேயும் கடந்த மாநாடு நளடவபற்ே முளேயும் 
மாறுப்பட்டளவயாகும்.இந்த மாநாட்டில் கபராைர்கள் வமய்நிகர் வழியாக கலந்து 
வகாள்வதற்கு  தைர்வு வகாடுக்கப்பட்டுள்ைது.ககாவிட்-19 வபருந்வதாற்று 
காரைமாக அமலில் உள்ை நடமாட்டுக் கட்டுப்பாட்டினால் குளேந்த 
எண்ணிக்ளகயானவர்கள் மட்டுகம கலந்து வகாள்ை வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ைது. 
மற்ேவர்கள் வமய் நிகர் வாயிலாக பங்ககற்க முடியும் என்ே  அமலாக்க 
தரப்பினரின் உத்தரவிற்கு ஏற்ப வசயல்படுகிகோம்.  
 
மலாக்காவில் நளடவபற்ே சட்டமன்ேத் கதர்தலில் கபாட்டியிட்ட 
வபரிக்காத்தான் கூட்டணி மற்றும் வகராக்கான் கவட்பாைர்களுக்காகக்  
கடுளமயாக உளழத்த  கதசிய கூட்டணி கதர்தல் இயந்திரத்திற்கு நான் நன்றி 
கூறிக் வகாள்கிகேன். இத்கதர்தலில் வகராக்கான் ஒரு வதாகுதியிலும்  வவற்றி 
வபோவிட்டாலும் கூட கதர்தல் ஆளையத்தின் (SPR) புள்ளி விவரப்படி   கதசிய 
கூட்டணி மலாக்கா மாநிலத்தில் 24 விழுக்காட்டிற்கும் கூடுதலான ஆதரவான 
வாக்குகளைக் கவர்வதில் வவற்றி கண்டுள்ைது. வைப்பத்ளதக் வகாண்டு வரும் 
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வளகயில் நாம் முன்கனாக்கிச் வசல்வதற்கான ஓர் உத்கவகத்ளத ஏற்படுத்துவதில் 
இந்த எண்ணிக்ளக மிகவும் இன்றியளமயாதது.  
 
A.      வகராக்கானும் மலாக்கா மாநில கதர்தலும் 
 
A1.   சககாதர, சககாதரிககை, சில கட்சி உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாநில 
அரசாங்கத்தின் ஆதரவாைர்கள் மாநில அரசாங்கத்திற்கான தங்களின் ஆதரளவ 
மீட்டுக் வகாண்டளதத் வதாடர்ந்து மாநில அரசாங்கம் கவிழ்ந்தது. இதளனயடுத்து 
இம்மாநிலம் கடந்த மாதம் கதர்தளலச் சந்தித்தது. இதன் விளைவாக, மலாக்கா 
அரசாங்கம் வபரும்பான்ளமளய இழந்தகதாடு அதன் முதலளமச்சர் மாநில 
சட்டமன்ேத்ளதக் களலக்கும்படி அரசியலளமப்பு  சட்டவிதியின் வாயிலாக 
விண்ைப்பம் வசய்தார். இகத கபான்ே நிளலகய   கடந்த ஆண்டு சபாவிற்கும் 
ஏற்பட்டது.  
 
A2.     அண்ளமய காலமாக வபாருைாதார நிளலத்தன்ளமயற்ே சூழளலக் காை 
முடிகிேது. எதிர்க் கட்சியினருடன் புரிந்துைர்வு உடன்படிக்ளகளயக்  காை 
பிரதமர் அவர்களுடன் கலந்துளரயாடல் நடத்த கவண்டியதாயிற்று. எனினும், 
மத்திய அரசாங்கத்தின் ஆட்சியில்  இளடயூளே ஏற்படுத்த மாட்கடாம்  என்ே 
வாக்குறுதிளய எதிர்க்கட்சி  நிளேகவற்றுமா?  பட்வஜட் தீர்மானத்தில் 
எதிர்க்கட்சியினரின் பிைவுபட்ட வாக்குகளைக் காை முடிந்தது . இவர்கள் 
நடப்பு  ஆட் சிளயப் பலவீனப்படுத்தி, கைங்கப்படுத்துவகதாடு அவதூோகப் 
கபசும் நடவடிக்ளகயிலும் ஈடுபட்டு வருகின்ேனர்.  
 
A3.    மலாக்கா கதர்தளலப் பற்றி மீண்டும் கபசுகவாம். தனக்வகன ஒதுக்கீடு 
வசய்யப்பட்ட 5 முக்கிய வதாகுதிகளில் வகராக்கான் கபாட்டியிட்டது. வதாகுதி 
ஒதுக்கீட்டில் கதசிய கூட்டணி தளலளமத்துவம் கூட்டு முளேயிலான முடிளவ 
எடுத்தது. நாம் கபாட்டியிட்கடாம். வபருந்வதாற்று விதிமுளேகளைப் பின்பற்றி 
மக்களைச் சந்தித்கதாம். கதசிய கூட்டணி ஒரு கதர்வு அல்ல. அதற்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட கவண்டும் என்று அவர்களிடம் எடுத்துளரத்தார். 
எனினும், கதர்தல் முடிவு  நமக்குச் சாதகமாக அளமயவில்ளல. கதசிய கூட்டணி 
24 விழுக்காடு ஆதரவான வாக்குகளைப் வபறுவதில் வவற்றி கண்டது. மக்கள் 
நமது பக்கம் இருக்கின்ேனர் என்பது கதசிய  கூட்டணிக்குப்  புத்துயிளரத் 
தந்துள்ைது. இப்கபாது  மக்களுடன் கசர்ந்து நாம் பீடுநளட கபாட கவண்டும். 
 
A4.     நான் முன்பு கூறியது கபால கட்சி ககந்திரம் மற்றும் கூட்டணி  மீது நீங்கள் 
அளனவரும்  வகாண்டிருக்கும் கடப்பாடு மிக முக்கியம். இது கபாற்ேப்பட 
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கவண்டும். இதளனத் வதளிவாகக் காை முடிகிேது. இது என்ளன மிகவும் கவர்ந்த 
அம்சமும் கூட.  

B.     அரசியலில் விசுவாசம் 

B1.    சககாதர சககாதரிககை, 2018 இல் நளடவபற்ே 14ஆவது வபாதுத் 
கதர்தலில்  அளனத்து நாடாளுமன்ே மற்றும் சட்டமன்ே வதாகுதிகளிலும் நாம் 
கதால்வி கண்கடாம். எனினும், வகராக்கான் கட்சிக்கு நாம் எப்கபாதும் 
விசுவாசமாககவ இருந்து வருகிகோம். மக்கள் நலன், கநர்ளம மற்றும் ஊழலற்ே 
நிளல ஆகியவற்றிக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கும் கட்சியின் ககாட்பாட்டில் நாம் 
உறுதியாக இருக்கிகோம். ஒரு சிலர் மற்ே கட்சிகளில் இளைந்தகபாதிலும் 
வபரும்பாகலார் கட்சியுடன் வதாடர்ந்து பயணித்து வருகின்றீர்கள். உங்களுக்காக 
எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளைத் வதரிவித்துக் வகாள்கிகேன்! 
 
B2.   இது கபான்ே விசுவாசகம நமது கபாராட்டத்தின் தூண்டுககாைாகத் 
திகழ்கிேது.  பிரதான அரசியலில் வகராக்கான் தீவிர பங்ககற்பதற்கான 
வாய்ப்ளபயும் இது ஏற்படுத்துகிேது. இத்தளகய விசுவாசகம நமது கட்சிளயத் 
வதாடர்ந்து கட்டிக் காக்க உதவும்.  
 
B3.    அரசியலில் விசுவாசம் என்பது மிகவும் முக்கியம். இது ஒரு கடப்பாடாககவ 
கருதப்படுகிேது. நாம் ஈடுபடும் ஒவ்வவாரு நடவடிக்ளகயிலும் உறுதி எடுத்துக் 
வகாள்கிகோம். உறுப்பினர்கள் கட்சியின் வகாள்ளகக்கு விசுவாசமாக உள்ைனர். 
வகராக்கான் கதசிய கூட்டணி தளலளமத்துவத்திற்கு விசுவாசமாக உள்ைது. கதசிய 
கூட்டணிகயா மக்களுக்கு விசுவாசமாக உள்ைது. ஆளகயால், நமது விசுவாசம் 
என்பது ஒட்டு வமாத்த மக்களுக்கு நன்ளமளய அளிக்கக்கூடியதாகும். அகத 
சமயம், "மக்கள் வைம் வபே கவண்டும்" எனும் நமது இலக்கும் இதன் வழி 
நிளேகவறும். 
 
C.  மக்களின் உறுதி, பளழய மற்றும் புதிய அரசியல், முன்கனாக்கிச் வசல்லும் 

வகராக்கான் 

C1.  நாட்டு அரசியளலப் பற்றிக் குறிப்பிட கவண்டுமானால் 
மக்களுக்கு  உண்ளமயில் அரசியல் மற்றும் அரசியல்வாதிகளுடன் சளிப்பு 
ஏற்பட்டுவிட்டது. வபரும்பாகலார் அரசியல் நிலவரங்களைப் பற்றித் வதரிந்து 
வகாள்ை விரும்புவதில்ளல.  இவர்களைக் குளே கூே முடியுமா? முடியாது. 
உண்ளமயில் மக்கள் என்ன நிளனக்கிோர்ககைா அதுகவ சரி. 14 ஆவது வபாதுத் 
கதர்தல்  பிரச்சாரத்தின்கபாது வசய்ய முடியாதவற்ளேவயல்லாம் வசய்யப் 
கபாவதாக  பக்காத்தான்  ராப்பான் வாக்குறுதி அளித்தது. மத்திய அரசாங்கத்ளத 
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வழிநடத்த இக்கூட்டணிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.  ஆட்சி  அளமத்த பின்னர் 
கதர்தல் வாக்குறுதிகளை நிளேகவற்றும்படி  ககாரியகபாது  "கதர்தல் 
வாக்குறுதிகள் புனித நூல் கிளடயாது  " என்று பல்டி அடித்தனர். அப்கபாளதய 
அரசாங்கத்தில் அளனத்தும் வித்தியாசமாக இருந்தது. பலவீனமான ஒரு 
தளலளமத்துவம். ஜனரஞ்சக வகாள்ளகளய விருப்பம்கபால் பின்பற்றிய 
பக்காத்தான்  ராப்பானின் ஆட்சி 22 மாதங்களுக்குப் பின்னர் கவிழ்ந்தது.  
 
C2    அதன் பின்னர் நடந்தளவ யாவும் கமலும் வவறுப்ளபத்  தூண்டியது. 
எதிர்க்கட்சி என்ே வளகயில் பக்காத்தான்  ராப்பான் அரசாங்கத்ளதக் 
கடுளமயாகச் சாடியது. கதசிய கூட்டணிளயப் பற்றி அதன் நாடாளுமன்ே 
உறுப்பினர்களிடம் அவதூோகப் கபசுவதன் வழி அரசாங்கத்திற்கான அவர்களின் 
ஆதரளவ மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ககாவிட் - 19 வபருந்வதாற்ளேக் 
ளகயாள்வதில் கதசிய கூட்டணி அரசாங்கம் அளடந்த வவற்றி கண்டு பக்காத்தான் 
 ராப்பான் வபாோளம அளடந்தது. எதிர்க் கட்சி கூட்டணியில் இருக்கும் ஓரிரு 
தளலவர்கைால் அரசியல் மற்றும் மக்களுக்குப் வபரிய பிரச்ளன. எனினும், 
ஜனநாயக நளடமுளேபடி அளனவரும் சரிசமமாக நடத்தப்படுவர். அந்த 
வளகயில் மகலசியா இதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்ேது. 

 
C3. சககாதர சககாதரிககை, இனவாத விவகாரங்களை அடிக்கடி எழுப்பிக் 
வகாண்டிருந்த பக்காத்தான்  ராப்பான் கபான்ே இனவாத தன்ளமயிலான 
பளழய அரசியலுடன் வகராக்கான் ஒரு கபாதும் விட்டுக் வகாடுக்கும் கபாக்ளகக் 
களடப்பிடிக்காது.  நமது கட்சிக்காக வகராக்கான் இதளன  மாற்றும். மக்களுக்கு 
முன்னுரிளம தருவகதாடு நாம் வழங்கும் அளனத்தும் அவர்களின் வைப்பத்ளத 
உறுதிப்படுத்துவதாக இருத்தல் கவண்டும்.  நாம் எந்தவவாரு கட்சிளயயும் பின் 
வதாடர மாட்கடாம். ஜவசகவும் அதன் பக்காத்தான் கதாழளம கட்சிகளும் 
வகாண்டிருக்கும் இனவாத கபாக்ளக நாம் கடுளமயாக எதிர்ப்கபாம். 
 
C4. வகராக்கானின் அரசியலானது மக்கள் அளனவளரயும் உட்படுத்திய 
மாற்ேங்களை வகாண்டு வரும்.  நாம் ஒன்றுபடுவது அவசியம். அரசியல் என்பது 
நமது ஆட்சி முளேளய கமம்படுத்த கவண்டுகம அன்றி ஒரு கபாதும் அழிக்கக் 
கூடாது. 22 மாதங்கள் நீடித்த ஜவசக –பாக்காத்தான்  ராப்பான் ஆட்சி 
நாட்டின் ஒருளமப்பாட்டிற்கு ககடு விளைவித்தது. எனகவ, நாம் வலுவாக 
இருப்பகதாடு முன்கனாக்கிச் வசல்லவும் கவண்டும். மீண்டும் அதிகாரத்ளதக் 
ளகப்பற்ே நிளனக்கும் மற்றும்  கவண்டியவர்களுக்கு சலுளக காட்டும்  ஜவசக 
கபான்ே கட்சிகளை அனுமதிக்க மாட்கடாம். 
 
C5.    புதிய அரசியல் என்ே ரீதியில், சட்ட மற்றும் சட்டளமப்பு நிபுைர்கள் 
பரிந்துளரத்த வபாதுத் கதர்தலில் வவற்றி வபற்ே ஒருவர் மற்வோரு கட்சிக்கு 
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தாவுவளதத் தடுக்கும் புதிய சட்டத்ளத  நாம் முழுளமயாக ஆதரிப்கபாம். 
பரிந்துளரக்கப்பட்ட இந்த சட்ட மகசாதா இந்நாட்டிற்கு மிகவும் அவசியமானது. 
இது அரசியல் தவளை உருவாவளதத் தடுக்கும்  நடவடிக்ளக ஆகும். 
  
C6.    இது தவிர்த்து , வாக்களிக்கும் வயளத 21  இல் இருந்து 18 ஆகக் 
குளேப்பளத வகராக்கான் ஆதரிக்கிேது.இது அதிக எண்ணிக்ளகயிலான 
மகலசியர்கள் நாட்டின் ஜனநாயக முளேயில் பங்வகடுக்க வாய்ப்பளிக்கும். 18 
வயளத அளடந்த ஒருவர் தன் எதிர்காலத்ளத நிர்ையிக்கும் துளேயில் கல்விளயத் 
வதாடர்வதற்குத் கதர்ந்வதடுக்க முடியும் என்ோல் அரசாங்கத்ளதத் 
கதர்ந்வதடுக்கும் உரிளமயும் அவர்களுக்கு உண்டு. 
 
C7. வகராக்கானின் அளனத்து முயற்சிகள் மற்றும் அணுகுமுளேகள் ஒட்டு 
வமாத்த மக்களின் வைப்பத்ளத அடிப்பளடயாகக் வகாண்டதாகும்.இளைஞர்கள் 
ஜனநாயக நளடமுளேயில் பங்ககற்பளத நாம் வரகவற்கிகோம். அரசியல் 
தவளைகளுக்கு இங்கு இடமில்ளல.அரசியலில் ஒருளமப்பாட்ளட ஆதரிக்கும் 
நாங்கள் வாரிசு அரசியளல முற்ோக எதிர்க்கிகோம். 
 
D.    வகராக்கானின் நம்பகத்தன்ளம மற்றும் பங்களிப்பு   
 
D1. சககாதர, சககாதரிககை, அரசியல்வாதிகளின் நம்பகத்தன்ளம மிகவும் 
இன்றியளமயாதது.மக்கள் அவர்களை நம்ப கவண்டும். நாட்ளடயும் மக்களின் 
ஒற்றுளமளயயும் ஒரு கசர கமம்படுத்துவதாக அரசியல்வாதிகள் மக்களுக்கு 
உத்தரவாதம் அளிக்க கவண்டும். ஆனால், துரதிஷ்டவசமாக அரசியலில் 
அவர்களின் நம்பகத்தன்ளம அடிக்கடி ககள்விக்குறியாகிேது. 
 
D2.    அரசியல்வாதிகள் மீதான தவோன கண்கைாட்டத்ளதப் கபாக்குவதில் 
வகராக்கான்  முழுளமயான பங்களிப்ளப வழங்கும்.மக்களிடமிருந்து, மக்களுக்காக 
மற்றும் மக்கைால் எனும் ஜனநாயக வபாறுப்புகளை கட்சிப் கபராைர்கள் 
வசவ்வகன நிளேகவற்றுவர். நம்பகத்தன்ளம  அடிப்பளடயில்  வகராக்கான் 
என்வேன்றும்  வசயல்படுகிேது. 
 
E. வகராக்கானின் கபாராட்டமும் அதன் அடிப்பளட வரலாறும் 

E1. நமது கபாராட்டம் தனித்துவமிக்கது. இக்கட்சியின் உறுப்பினராகப் பதிந்து  
வகாண்டதற்கான முக்கிய காரைத்ளத நாம் மேந்துவிடலாகாது. மக்களுக்குச் 
சிேந்தவற்ளே வழங்குவது என்ே அடிப்பளட வகாள்ளகக்காக அறிஞர்கைால் 
கதாற்றுவிக்கப்பட்டது வகராக்கான். பல்லின மக்கள் அளனவரும் மகலசிய 
இல்லத்தின் கீழ்  ஒன்றுபட்டுள்கைாம். எனகவ மகலசிய குடிமக்கள் 
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அளனவருக்கும் சிேந்தவற்ளே வழங்குவதற்காக வகராக்கான் கதாற்றுவிக்கப்பட்டது 
என்பது வதள்ைத் வதளிவாகப் புலப்படுகிேது.  
 
E2. நமது கபாராட்ட உைர்வுக்கு நாம் மீண்டும் திரும்ப கவண்டும். நமது 
இலக்ளகயும் சித்தாந்தத்ளதயும் நிளனவில் வகாள்கவாம்.வகராக்கானின் 
வபாற்காலத்திற்கு மீண்டும் திரும்ப நாம் ஒன்றுபடுவது அவசியம். அரசியல் 
அரங்கில் வகராக்கான்  வகாடிளய கம்பீரமாக பேக்கவிடுவதற்கு ஒற்றுளமயுடன் 
இருப்கபாம். நாடாளுமன்ேம் மற்றும் சட்டமன்ேத்தில் மக்களை நாம் மீண்டும் 
பிரதிநிதிக்க கவண்டும். இதுகவ வகராக்கான் கட்சியின் கபாராட்டத்திற்கு 
விசுவாசமாக இருப்பதற்கு நாம் எடுத்துக் வகாண்ட உறுதிவமாழியாகும்.   
 
E3. கட்சிக்கும் மக்களுக்கும் சிேந்தவற்ளே வழங்குவது நம் அளனவரின் 
வபாறுப்பாகும். கட்சி என்பது நாம் மற்றும் நாம்தான் கட்சி என்பளத நாம் 
நிளனவில் வகாள்ை கவண்டும். நமது கட்சியின் கபாராட்டத்தில் இருந்து நாம் 
ஒரு கபாதும் பின்வாங்கக் கூடாது. பல்லினங்களைக் வகாண்ட மகலசிய 
சமுதாயத்திற்கு சரிசமமான பங்ளக அமல்படுத்தும் நாடாக மகலசியாளவ 
கதாற்றுவிப்பதும் கட்சியின் கபாராட்டங்களில் அடங்கும். 
 
F. புத்தாக்க மதிப்பீட்டில் வகராக்கான் 

F1. தற்கபாது நாம் மாண்புமிகு டான்ஸ்ரீ முஹிதீன் யாசின் தளலளமயிலான 
வபரிக்காத்தான் கநஷனல் அரசாங்கத்தில் நாம் பங்கு வகிக்கிகோம்.  இந்தப் புதிய 
கூட்டணியில் நாம் அடுத்து எடுக்கவிருக்கும் நடவடிக்ளக என்ன? ஓர் அரசியல் 
கட்சி என்ே முளேயில் நாம் ஏற்றுக் வகாள்ளுதல் மற்றும்  புதுளமளயப் 
பிரதிநிதிப்பவர்கைாக இருக்க கவண்டும். 
 
F2. அரசியலில் புதிய வழக்கத்ளத அணுகுவதற்கு புத்தாக்க மதிப்பீட்டு 
வியூகத்ளதப் பயன்படுத்துவது குறித்து நமது சகாக்கள் அளனவரும் புரிந்து 
வகாள்வார்கள் என்று நான் நம்புகிகேன். அரசியல்  விவகாரம் மற்றும் சமூக 
கசளவயில்  நடப்பு அரசு நிர்வாக மாற்ேங்களை நாம் எவ்வாறு 
பயன்படுத்துகிகோம் என்பகத அரசியலில் புத்தாக்க மதிப்பீடு என்பதன் அர்த்தம். 
 
F3  உதாரைமாக, பல்லாயிரம் பயனீட்டாைர்களுக்கு இ-க ய்லிங் கசளவ 
புரிந்து வரும் கிராப் நிறுவனத்திடம் அதன் பரிவர்த்தளனக்வகன வாடளகக்கு 
விட ஒரு வாகனமும் இல்ளல. வாகனத்ளத உட்படுத்திய ஒரு நிறுவனத்தின் 
உரிளமயாைருக்கு  வாகனம் இல்லாதகபாதிலும் அவர் இந்த வர்த்தகத்தில் 
ஈடுபட்டு வருகிோர். இதுதான் புத்தாக்க மதிப்பீடு என்பதற்கான சிறு 
விைக்கமாகும். விளரவான வதாழிநுட்பத்ளத கூடுதல்பட்ச அைவில் பயன்படுத்தி 
கிராப் நிறுவனம் சந்ளதயில் ஊடுருவி லாபம் அளடந்து வருகிேது.  
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F4. புத்தாக்க மதிப்பு என்பது என்னவவன்று சிறிதைகவனும் உங்களுக்குப் 
புரிந்திருக்கும் என நான் நம்புகிகேன்.வகராக்காளனப் வபாறுத்தமட்டில் 
புத்தாக்கம், அதிநவீன வதாழில்நுட்பத்ளத அறிந்து கால மாற்ேத்திற்கு ஏற்ப 
மக்களுக்கு கசளவயாற்ே கவண்டுவமன சககாதர சககாதரிகளை  நான் ககட்டுக் 
வகாள்கிகேன். புதிய வழக்கம் என்பது வபருந்வதாற்று விவகாரத்தில் மட்டுமல்ல 
உயரிய வதாழிநுட்ப உலகத்ளத நாம் அணுகுவதிலும் வசயல்படுத்த கவண்டிய 
ஒன்ோகும். 
 
F5. சககாதர சககாதரிககை,  இளைஞர்களை அணுகுவதிலும் சித்தாந்தம், 
இலக்கு மற்றும் கட்சியின் எதிர்பார்ப்பு ஆகியவற்ளே விைக்குவதிலும் புத்தாக்க 
மதிப்பு முளே பயன்படுத்தப்படுவளத நாம் உறுதிப்படுத்த கவண்டும். 
இளைஞர்ககைாடு கதாள் வகாடுத்து வகராக்கானின் தீப்பந்தத்கதாடு உச்சநிளலளய 
கநாக்கி நளடகபாடுவதற்கு நாம் ஒத்துளழக்க கவண்டும். நாட்டின் கமம்பாடு 
மற்றும் ஒற்றுளம விவகாரத்தில் இளைகயாரின் பங்களிப்ளப உைர்ந்துள்ைளதத் 
வதாடர்ந்து 18 வயது அளடந்கதாளர வாக்களிக்கக் ககாரும் ககாரிக்ளகக்கு நாம் 
ஆதரவு அளித்து வருகிகோம். ஆளகயால் இளைகயாரின் பங்களிப்ளப நாம்  ஒரு 
கபாதும் புேக்கணிக்கக் கூடாது. 
 
G. ஊழலற்ே வகராக்கான் 

G1. சககாதர சககாதரிககை, 2021 ஆகஸ்ட் மாதம், மகலசிய ஊழல் தடுப்பு 
ஆளையத்தின் ஒத்துளழப்கபாடு வகராக்கான் கட்சி ஊழலற்ே உறுதிவமாழி 
அறிக்ளகயில் ளகவயழுத்திட்டது. கட்சியின் தளலவர்கள் அளனவரும் கட்சியில் 
உயர் பதவிகளை வகிக்கும் காலத்தில் தங்கள் பணிகளை கநர்ளமயான முளேயில் 
ஆற்றுவகதாடு ஊழல் நடவடிக்ளககளில் இருந்து முற்ோக விடுபடவும் 
உறுதிவமாழி எடுத்துக் வகாண்டனர். 
 
G2. வகராக்கான் வவறும் கபச்சைவில் இல்லாமல் வசயல், நடவடிக்ளக மற்றும்  
பலளனப் வபறுவதிலும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் கட்சியாகும். எந்தவவாரு ஊழல் 
நடவடிக்ளகயிலும் விட்டுக் வகாடுக்கும் கபாக்ளகக் களடப் பிடிக்காது என்று 
நிளனவுறுத்துவதற்கு இந்த உறுதிவமாழி மிகவும் முக்கியமானது. வகராக்கான் 
எந்தவவாரு ஊழலிலும் ஈடுபடாது என்பளதயும் இதன் வழி உறுதிப்படுத்துகிேது. 
 
G3. ஓர் அரசியல் கட்சி என்ே முளேயில் ஊழளலத் தடுப்பதற்கு முக்கியத்துவம் 
அளிப்பகதாடு ஒவ்வவாரு நடவடிக்ளகளயயும் இதளன அடிப்பளடயாகக் 
வகாண்டு வசயல்படுத்துவது அவசியமாகும். அப்கபாதுதான் ஓர் அளமப்ளப 
வலுவாக உருவாக்க முடியும். ஓர் இயக்கத்தின் வசயல்பாடுகளில் லஞ்சம் கபான்ே 
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ஊழல் நடவடிக்ளககளைக் கலக்கக் கூடாது. இல்ளலவயனில் சம்பந்தப்பட்ட 
அந்த இயக்கம் அழிவது நிச்சயம்.  
 
H. அணுகுமுளே, மாற்ேம் மற்றும் சமூக ஊடகம் 
 
H1.  சமூக ஊடக பயனீடு பற்றி குறிப்பிடும் கபாது இளைகயார், முதிகயார்  
என்ே கபதமின்றி ஆதரவாைர்கள் மற்றும் வாக்காைர்களை அணுகுவதற்கு சமூக 
ஊடகங்களை பயனுள்ை தைமாகப் பயன்படுத்த கவண்டும். இந்த உருமாற்ேத்ளத 
நாம் அளனவரும் ஏற்றுக் வகாள்வது அவசியமாகும். இல்ளலவயனில் உருமாற்ே 
அளலயில் நாம் பிந்தங்கிவிடுகவாம். இந்த உருமாற்ேம்  நடப்பு விவகாரங்ககைாடு 
நம்ளமத் வதாடர்புபடுத்தியுள்ைது. சந்ளதயில் பல்கவறு வளகயான வசயலிகள் 
உள்ைன. நாடு மற்றும் உலகின் முக்கிய தளலவர்கள் சமூக ஊடக வசயலி 
பயன்பாட்டில் தங்களை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்திக்  வகாண்டுள்ைனர். 
 
H2. இன்ளேய இளைஞர்கள் கல்வி அணுகுமுளேயில் மாற்ேத்ளதப் வபரிதும் 
விரும்புகின்ேனர். எனகவ, இளைஞர்களை அணுகுவதற்கான தைமாக சமூக ஊடக 
வசயலிகளைப் பயன்படுத்த சககாதர சககாதரிகள் அளனவரும் இது குறித்த 
ஆறிவாற்ேளல கமம்படுத்திக் வகாள்ை  கவண்டும். நடப்பு அரசியல் மற்றும் 
கட்சியில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் வகாள்வகதாடு நடப்பு சூழலுக்கு ஏற்ே வளகயில் 
தங்களை உருமாற்றிக் வகாள்வளத ஒரு கடளமயாகவும் கடப்பாடாகவும் கருத 
கவண்டும். 

 

H3.  இது தவிர்த்து, மாற்ேம், சூழல் மாற்ேம், அரசியல் அணுகுமுளே மாற்ேம், 
ஒவ்வவாரு விவகாரத்திலும் புரிந்துைர்வு மாற்ேம் ஆகியவற்ளே ஏற்றுக் வகாள்ை 
நாம் தயாராவது அவசியமாகும். வமாத்தத்தில் இந்த மாற்ேங்கள் முக்கியமானளவ. 
இவற்ளே நாம் புேக்கணிக்க முடியாது. புள்ளி விபர மாற்ேத்தில் இருந்து தகவல், 
தகவலில் இருந்து அறிவாற்ேல், அறிவாற்ேலில் இருந்து நாட்டு நிர்வாகம் 
கபான்ேவற்ளே உள்ைடக்கி பயனளிக்கக்கூடிய வளகயில் தளலளமத்துவ 
மாற்ேங்களை வரிளசக்கிரமமாக அளமப்பது எவ்வைவு முக்கியம் என்பளத நாம் 
புரிந்து வகாள்ை கவண்டும். 
 
I. கூட்டு வைப்பத்ளத உட்படுத்திய மகலசியா  
 
I1.  சககாதர சககாதரிககை, கூட்டு வைப்பம், நாட்டின் கமம்பாடு மற்றும் 
நிர்வாக அளலயில், வட்டாரம், அரசியல் வகாள்ளக, இனம் உட்பட எந்தவவாரு 
தரப்பும் நம் பார்ளவயில் இருந்து விடுபட முடியாது. எளதயும் நாம் புேக்கணிக்க 
முடியாது. கூட்டு வைப்பத்ளத அளடவதற்கு அளனத்திற்கும் முக்கியத்துவம் 
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அளிப்பது அவசியமாகும். நான் அடிக்கடி கூறுவது கபால், நாம் பல்வளகளயயும் 
வகாண்டாடுவது அவசியமாகும். இது தான் நாட்டின் வசாத்து. 
 
I2. கூட்டு வைப்ப வகாள்ளகயில் வபரிக்காத்தான் கநஷனல் உறுதியாக 
இருக்கிேது. மகலசிய வகாள்ளகயில் கதசிய கூட்டணி தளலவர்கள் என்றும் 
ஆதரவாக உள்ைனர். இதன் காரைமாகத்தான்  பன்முகத்தன்ளமக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வபரிக்காத்தான் கநஷனல் தளலவர்களுடன் வகராக்கான் 
கட்சியால் ஒகர கமளசயில் அமர முடிகிேது.   
 
I3. கட்சி உறுப்பினர்கள் அளனவரும் எப்கபாதும் கூட்டு வைப்பத்திற்கு 
முக்கியத்துவம் அளிப்பகதாடு பன்முகத்தன்ளம மற்றும் ஒருளமப்பாட்டு 
திட்டங்களுக்கும் சரிசம நிளலப்பாட்டிற்கும் முக்கியத்துவம் வழங்க கவண்டும். 
 
J.  முன்கனாக்கிச் வசல்கவாம், வவற்றிளய உறுதி வசய்கவாம் 
 
J1. கட்சி உறுப்பினர்கள் அளனவருக்கும் ஒரு விஷயத்ளத மீண்டும் நான் 
நிளனவுறுத்த விரும்புகிகேன். இனி கதர்தலில் கபாட்டியிடும் கவட்பாைர் கதர்வு 
முன்பு கபால் இருக்காது. மாோக, வபாதுத் கதர்தலின் கபாது ஒரு வதாகுதியில் 
வவற்றி அளடயக்கூடிய ஆற்ேளலச் சார்ந்து இருக்கும். கவட்பாைரின் தகுதி, 
கட்சியின் இயக்கம், கதர்தல் இயந்திரம், வதாகுதியில் வவற்றி வபறுவதற்கான 
ஆதரவு கபான்ேவற்ளேப் வபாறுத்கத கவட்பாைர் கதர்வு அளமந்திருக்கும்.  

 

J2.   ஆளகயால்,  வதாகுதி வசயற்குழுளவ வலுப்படுத்துவது, கதர்தல் இயந்திரம் 
வலுவாக இருப்பளத உறுதிப்படுத்துவது, மிகவும் தகுதியுள்ை கவட்பாைளர 
அளடயாைம் காண்பது, கட்சிளயயும் கூட்டணிளயயும் பிரதிநிதிக்கக்கூடிய தகுதி 
ஆகியவற்ளே உறுதிப்படுத்த  கவண்டும். வதாடர்ந்து பாரம்பரிய வதாகுதிகளை 
நம்பி இருக்காதீர்கள் .ஏவனனில் கதர்தல் முடிவு நமக்குச் சாதகமாக இல்ளல 
என்பளத நாம் இங்கு வலியுறுத்துவது அவசியம். 
 
முடிவுளர 

வதாடக்கத்தில் எனது வகாள்ளக உளரயில் நான் வலியுறுத்தியது கபால், மலாக்கா 
மாநில கதர்தல் முடிந்துவிட்டது. அதில் நன்ளமயும் தீளமயும் உள்ைன. எனகவ, 
மலாக்கா கதர்தலின் முடிளவ நாம் ஒரு படிப்பிளனயாகக் வகாள்கவாம். 
இப்கபாது நாம் முன்கனாக்கிச் வசல்ல கவண்டிய தருைம். நல்லுேளவ 
வலுப்படுத்தி  ஜனநாயகத்ளதப் கபாற்றுகவாம்.  

இறுதியாக, வாருங்கள் வவற்றிளய கநாக்கி நாம் கூட்டாக நளடகபாடுகவாம். 
அரசியல் பிரதான கமளடயில்  வகராக்கான் மீண்டும் முக்கிய இயக்கமாக 



இத்தகவல்களை 4/12/2021-குள் கண்டிப்பாக வவளியிடக்கூடாது 

10 
 

இருப்பளத  உறுதிப்படுத்துகவாம். கட்சிக்குள் நிலவும் பிரிவுகளைக் களைந்து 
கட்சிக்காக ஒன்றுபடுகவாம்.  53 ஆண்டுகைாக மகலசிய அரசியல் அதிகம் 
பங்காற்றியுள்ைது. அவற்ளே புேக்கணிக்க கவண்டாம்.  ஒன்றுபடுகவாம் வாரீர்! 

அளனத்து கபராைர்களும்  மகலசியர்கள் என்ே உைர்கவாடு மாநாட்டில் சிேந்த 
முளேயில் பங்ககற்று  வபாறுப்புடன் விவாதம் நடத்த கவண்டும். நமது 
கபாராட்டத்ளத ஆண்டவன் ஆசீர்வதிக்க கவண்டும் என பிரார்த்திப்கபாம்.  

ஒகர மனம் ! 

ஒகர மனம்! 

ஒகர மனம்! 

 

நன்றி. 

 


