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இ�தைல���  ர�ச� அவ�க�� ெதாட�க�ைர�ட� நட�த 

கல��ைரயாட�� உைரயாட�ப�ட க����க� வ�மா�, 

இல�ைக�� இ�ைறய �ைறசா� க��;

ம�த�ல��� இ��� எ�ப� அத� அ��பைட ேதைவகைள �ைற� 

ெச�வ�ேலேய த����ள�. உைழ��ைன� பய�ப��� ெபா�� உ�ப�� 

இட�ெபறாம�, இய�ைக�� உ�ளவ��ைன  மா�ற��� ேநர�யாக �க��� 

ம�தஇன� �ைல����க ��யா�. எனேவ ெபா���ப��ேய ம�த�ல 

இ���ைன உ�� ெச���.  உ�ப���� உைழ�ேப க�டாயமான�. 

உைழ�பா�றேல ம�தைன ��க�க����� ேவ�ப�����ற�. 

ம�தஉைழ���� அ��� அத� ������ ேதைவ�ப���ற�. ேம�� 

உைழ�ேப அ��ைன ேம�� ேம�ம ���� ெச��னற�. அ�� ������ 

க�� எ�ப� �க ���யமான�. ஏலேவ இ����ற, அ�க���� ெச����ற 

ம�த ேதைவகைள �ைற�ெச�ய ெபா���ப��ைய அ�க��த�� 

ேம�ப��த�� க�டாயமானதா��. இத�� அ��பைடயான உைழ�� �றைன 

ேம�ப��த��,  உ�ப��, �;�ேயாக��ைன இல�ப���� க��க� ம��� 

இய��ர�க�� க��������� ������� க�� ���யமான�.

இத��ேம� ச�க��� ��ய ப�பா��, கலா�சார ������� ம�த�� 

��தைன ம���ஆ�ைம ������� ��� உைழ��� ப�க����, 

����ெபா��� ம��� ஜனநாயக� ப��கைள ���� ெசயவ��� க�� 

ெச�வா�� ெச�����ற�.ேம�� த�ம�தெனா�வ�� ச�க� சா��த 

��தைன���, தா�சா�������ற வ��க, ச�க ��தைல ப��ய 

��தைன��� அவ��� அ��க�ப���ற க�� ெச�வா�� ெச�����ற�. 

அர�க�� க���ெகா�ைக எ�ப� உ�ப�� உற�க�� அ��பைட�ேலேய 

அைம��ற�. அர� யா�ைடய நல�க�� ப�காவலனாக இ����றேதா, எ�த 

ெப�ளாதார ெகா�ைகைய� �ர�ப����றேதா அதன��பைட�ேலேய தன� 

க���ெகா�ைக�ைன ��மா����ெகா���.

  

வ��க�ர�பா� �ல���ற ச�தாயக�டைம��� அ��ர�பா��ைன ேப�� 

�தமாகேவ க���ெகா�ைக அைம��. இ�� ஒ��க�ப�ேவா��� க�� 

ம��க�ப�வதைன�� அ�ல� பாரப�ச� கா�ட�ப�வைன�� காண����. 

வ��க �ர�பா��� உ�ச�க�ட��� உ�வா�க�களான சா�ய க�டைம�� 

இன, சமய, பா���யான �ர�பா�க�  காண�ப�� ச�க��� ஒ���த��� 

உ�ளானவ���� க�� ம��க�ப�வதைன அ�ல� பாரப�ச� 

கா�ட�ப�வதைன இ��� காண����. �தலா���வ க�டைம��� 

க���ெகா�ைகயான� எ�ேபா�� த�னா� ேம�க�படக��ய ெதா�லாள� 

பைடெயா��ைன உ�வா��வதாகேவ அைம��. இ�� �தலா���வ� 

ஏகா�ப��யமாக வள���யைட���ள �ைலைம�� அ� ��றா� உலக 

நா�க�� க���ெகா�ைகக�� ேநர�யாக��, தன� ெச�வா�� உ�ப�ட 

ச�வேதச ��வன�க� �ல� மைற�கமாக�� தைல���றன. எனேவ இ�� 

ஏகா�ப��ய �ேகாலமயமா�க�� ெபா���� ����ெகா�� எ�த ேதச�� 

தன�கான �யா�னமான ேத�ய க���ெகாளைக�ைன உ�வா��� ெகா�வ� 

இய�மானத�ல. 

இ�� இல�ைக�� காண�ப�� ேமைல�ேதய க�� �ைறைம நா���� 

ேபா����ேகய�� வ�ைக�டேனேய அ��கமா��ற�. தம� �யாபார 

நடவ��ைகக��� ஒ��ைழ��ைன ெப���ெகா�ள  க�ேதா��க மத��ைன 

பர�ப ��ப���றன�. இ�� தம� மத���� மா�யவ�க��� சமய ம��� 

ெமா� க���ைன வழ�கேவ��ய ேதைவ�� காரணமாக க�ேதா��க 

மதேபாதக�க� �ல� க���ைன வழ��ன�. இவ�க��� ��வ�த 

ஒ�லா�த�க�� சமய�க����� ெமா���ேம ���ய��வ� வழ��ன�. 

ேம�� தம� ��வாக ேசைவக�� இைண���ெகா�ள ஒ� இைட�ைல 

வ���ன�ைன உ�வா��� ேதைவ�� இவ�க��� காண�ப�ட�. 

ஒ�லா�த�களா� 15 வய� வைர�லானவ�க� அைனவ����  இலவச� 

க�டாய� க�� வழ�க�ப�ட�. எ��� பாடசாைல அ�ம� 

ெபறேவ��மா�� க�டாயமாக �ர�ட�டா�� மத��ைன ��ப�ற ேவ��� 

எ�ற �ப�தைன�� காண�ப�ட�. பாடசாைல��  ��ைளகைள அ��பாேதா� 

த�ட�பண� ெச��தேவ�����த�. ஒ�லா�த�� க�� வழ��� 

ெசய�பா��� �ர�ட�தா�த சைப மத��மா�� ��ைமயான ஆ��க� 

காண�ப�ட�. அ��பைட�� ேபா���கேகய�� ஒ�லா�த�� க�� 

வழ��யத� அ��பைட ேநா�க� தம� மத��ைன பர��வதாக�� தம� அரச 

அ�கார��ைன பா�கா���ெகா�வதாக�ேம இ��த�. இ�கால�ப���� க�� 

வழ�க�� சமயசா�� எ�ப� வைரயைறய�� காண�ப�ட�.

(��� ப�க� 2 இ�)
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¾¨ÄôÒ : Äí¨¸Â¢ý ý¨ÈÂ Ó¨Èº¡÷ ¸øÅ¢ எ¾ி÷ÅÕõ ÅாÃí¸Ùì¸ாÉ 

¾ைÄôÒì¸û
____________________________________________

16 - 06 -2011

பா�ய� ெதா���ைற�� ெப�க� �தான 

�ர�ட��

- ேதவசபா த�ஜ�

____________________________________________

23 - 06 -2011

மத�க�� ேதா�ற�
- இதயராஜா

____________________________________________

30 - 06 -2011

இல�ைக� த�ழ�ைடேய "த�ெகாைலக�"

- ���ட�

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ 
§¾º¢Â ¸¨Ä Äì¸¢Âô §ÀÃ¨Å,

571/15. ¸¡Ä¢ Å£¾¢,
¦ÅûÇÅò¨¾

0772307807
0772260165

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ

ºÁ¸¡Ä «Ãº¢ÂÄ¢Öõ ºã¸ Å¡úÅ¢Öõ 
¦¾¡Æ¢ÑðÀò¾¢Öõ ¿¢¸Øõ Óì¸¢Â 
¿¼ôÒì¸¨Ç ¬ÆÁ¡¸ì 
¸üÈÈ¢óÐ¦¸¡ûÙÓ¸Á¡¸ Å¡Ãõ §¾¡Úõ 
Å¢Â¡Æì¸¢Æ¨Á¸Ç¢ø À¢üÀ¸ø 5.30 Á½¢ìÌ 
ºã¸ Å¢ï»¡Éì ¸ü¨¸ Åð¼õ ÜÎ¸¢ÈÐ.

ÓüÚÓØ¾¡¸ ¾¢Èó¾ ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ÅÊÅ¢ø 
«¨ÁÔõ ìÜð¼í¸Ç¢ø «¨ÉÅÕ§Á 
¸ÄóÐ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. 

«Ãº¢Âø, ¦¾¡Æ¢ÑðÀõ, ºã¸õ ±Éô Àø§ÅÚ 
ÀÃôÒì¸Ç¢ø ¦¾Ã¢× ¦ºöÂôÀÎõ 
¾¨ÄôÒì¸Ç¢ø ´ù¦Å¡Õ Å¡ÃÓõ ¬ÆÁ¡É 
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ¼õ¦ÀÚõ. 

¿¡õ Å¡Øõ ó¾î ºã¸ò¨¾ì ¸üÈÈ¢óÐ 
ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ×õ «ôÒÃ¢¾Ä¢Ä¢ÕóÐ 
îºã¸ò¨¾ ÅÇ÷îº¢ò¾¢¨ºÂ¢ø 
Á¡üÈ¢Â¨Áì¸×õ ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ 
ºã¸ Å¢ï»¡É ¸ü¨¸ Åð¼õ «¨Æì¸¢ÈÐ. 

ேச �ேவரா அ�ல� எ� ேச என ெபா�வாக 

அ�ய�ப�ட எ�ென��ேறா �ேவரா � லா 

ெச�னா (Ernesto Guevara de la Serna) 

(�� 14, 1928 - ஒ�ேடாப� 9, 1967) 

அ�ெஜ��னாைவ �ற��டமாக� ெகா�ட ஒ� 

ேசாச�ச� �ர��யாள�, ம���வ�, 

மா���யவா�, அர�ய�வா�, ��பா ம��� பல 

நா�க�� (ெகா�ேகா உ�பட) �ர��க�� 

ப��ப��ய ேபாரா� என� பல 

�க�கைள�ெகா�டவ�.
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Äí¨¸Â¢ý ý¨ÈÂ Ó¨Èº¡÷ ¸øÅ¢

�� ப�க� ெதாட���.. 

ஆ��ேலய� �.� 1798���� ேதச� �த��ர� ெப�றதாக �ற�ப�� 1948.02.14 வைர�� இல�ைக�� க���� ேநர�யான 

ெசலவா��ைன� ெகா����தன�. 1805� ஆ�� �த� �சன�க� க����ைற�� ெச�வா��ைடயைவயா�ன. க��வழ�க�� 

மதசா���ைம இ��க��டா� எ�ற �த��ைர�ைன ஆ�ன� மகெனன� 1840 கால�ப���� ��ைவ�தா�. எ��� �சன� 

அ�ல� ப�� பாடசாைலக�� சமய�சா�� எ�ப� வ�வாகேவ இ��� வ���ள�. தம� ��வாக�ேசைவ�� உதவ���ய 

வைக�� ஆ��ல� க�ற ம��ய வ��ெபா��ைன தம� க���ைற�� �ல� உ�வா��வ�� ஆ��ல ஆ�� ெவ�� 

க����த�. இ�கால�ப���� ஆ��ல ���தவ பாடசாைலக��� ேபா��யாக ெபௗ�த, இ�� பாடசாைலக�� 

��வ�ப�டன. இ� க��வழ�க�� சமய அ��பைட�� பா�பா�� ேபா���� காண�ப�ட� எ�பத�� வ�ேச����றன. 

1944� ஆ�� ெகா�� வர�ப�ட இலவச�க�� க�டைள� ச�ட��� மைலயக ம�க� �ற�க��க�ப�டன� எ�ப� 

க��வழ�க�� ���ச�கெமா�ேற �ற�க��க�ப�டைம�� சா�றா�ற�. 1948�� ��ன� நா� மைற�கமாக 

கால�யா��க��� �ேழேய காண�ப�ட�. 1972 வைர�� ஆ��அ�கார�����த அரசா�க�க� ேத�ய க��� 

ெகா�ைகெயா��ைன ஏ�ப�;�த ��பட��ைல. ஆ��ல� க�� �ைறைம�� ப�� �ேதச ெமா�� க���ைன உ���ப��த�� 

க���காக மத�மா�வ����� �ேதச ம�க�ைன பா�கா�ப��ேம ேநா�கமாக���த�. 

1972� ஆ�� ஆ���� வ�த அரசா�க� ேத�ய க���ெகா�ைகெயா��ைன ஏ�ப��த ���ப�ட�. இ�� ெபா��க���கான 

ேவைல���டெமா�� காண�ப�ட�. இ� ஆர�ப�க���� ஓரள� மா�ற�க�ைன ெகா��வ�த�. எ��� ��ன� வ�த 

அரசா�கமான� ேத�ய�க�� ெகா�ைக����� ��றாக �ல��ெச�ற�ட� அத� எ�ர�;க�ய �ைள�க� இ��வைர�� 

ெச�வா�� ெச�����றன. ச�வேதச பாடசாைலக�ைன இல�;ைக�� 1978� வ�த அரசா�கேம அ��க� ெச�த�. 

உய�க�� எ�ப� மாணவ�க�ைன �யமாக ேத� க�பதைன ���வதா�� ஆரா��� அ������� உத�வதா�� அைமய 

ேவ��� எ�ப� ெபா� அ���ராயமா��. ஆனா� இ�ைறய பாடசாைல க���� உய�க���� ஆர�ப��� �ற�ப�ட 

க���ன� ேநா�க�க�ட� எ�தள� �ர� �ல�� ெச���ளன எ�ப��� மாணவ�க�ைன எதைன ேநா�� ெகா�� 

ெச���றன எ�ப� �வா��க�படேவ��ய ஒ�றா��. 

இ�� பாடசாைலக� மாகாண க�� அைம��� �� மாகாண பாடசாைலக�, ம��ய அைம��� �� ேத�ய பாடசாைலக� ம��� 

ச�வேதச த�யா� பாடசாைலக�� காண�ப���றன. இவ��� ேத�ய, ச�வேதச பாடசாைலக��� நக���ற�க�� அ�ல� 

அத�� அ���த ப��க�� உ�ள பாடசாைலக��� ம��ய ம��� உய� ம��யதர வ��க��� ஆ��க� �ல���ற�. ேம�� 

ெப��பாலான பாடசாைலக� அர�ய� கள�களா�க�ப���ளைமைய�� காணலா�. இ�வைகயான பாடசாைலக�� 

ெச�வா��ைடயவ�க�� ��ைளக��� சகல�டய�க��� ����ைமய��க�ப���ற ேபா�� உ�ள�. பாடசாைல வ�வ�க� 

ேவ�ேவறாக  ேப�வத� ேநா�க� வ��� நல�க�ைன ேப�வேத. மாணவ�க�  அைனவ�� சமமானவ�க� எ�ப� 

ெவ���ைட ம��ேலேய உ�ள�.

��தா� அ��க�ப��த�பட��ள பாடசாைலக�ைன க��ட �ேர�ட பாடசாைல என தர�ப��� �ேர�ட பாடசாைலயாக 

வலயம�ட��� ஒ� பாடசாைலைய ம��� ���� ��ட��, பாடசாைல ெசய�பா�க��கான ெசல�கைள பாடசாைலகேள 

ெபா��ேப�க ேவ��� எ�ற ெகா�ைக�� உலக வ���� க�டைள�கைமய ெகா��வர�பட��ளன. உலக வ���� 

க�டைள�கைமய அர� க�� �காதார� ேபா�ற ச�கநல� �தான ��ெயா�����ைன ேவகமாக �ைற�� வ���ற�.

க�ற� க���த� ெசய�பா�க� ம��� பாட�தான�க�ைன� ெபா��தவைர அர��� ெப�மளவான கடைன வழ��� உலக 

வ���� க�டைள�கைமவாகேவ வ�வைம�க�ப���றன. அைவ வரலா�� �ைன�கைள பாட�களா�� இனவாத உண��ைன�� 

மைற�கமாக ஏ�ப���பைவயாக�� உ�ளன. ��ப�ற�ப�� க�ற� க���த� �ைறைமக�  ��த��ய வ�ய பாடசாைலக��� 

அறேவ ெபா��தம�றதாகேவ காண�ப���றன. வள�ப����� ��த��ய பாடசாைலக� எ�ேபா�ேம �ற�க��க�ப���ற�

மாணவ�க�� ஆ�ைம ����, ப��க��ற�, ேதட�  எ�பவ��ைன இ�ைறய க���ைற இ�லாம� ெச���ள�ட�  

மாணவ�க� ப��ைச�� ���யைடவதைன ம��� ���ைல�ப��� மனன� ெச�� ப��ைச�� ஒ������ �ைலைமைய 

ேதா������ள�. ஆ��ய� ெசா�வ� அைன��ைன�� மாணவ�க� ேக��க��� ஏ���ெகா�ள ேவ��� எ�ற ேபா��� 

க�ற��கான க���த��கான ேதட� �ைறவைட�� ேபா��� வள���யைட��ற�.

பாடசாைல� க���ைன�� உய� க���ைன�� �ைற� ெச�� ெவ�ேய�� மாணவ�க� �ேகாளமயமா�க�  �ழ���� �க�� 

கலா�சார����� ஏ�றவைக�� தயா� ெச�ய�ப�வ�ட� ெப��பா�� ேசைவ��ைறக�� ம��� ேவைலெச�ய 

ெபா��தமானவ�கைள உ�வா����ற�. �வசாய� �த� ைக�ெதா�� வைர�லான உ�ப��க�� ஈ�படாம� அவ��� 

�றநா�க�� த������ �ைலைம�ைன இ� ேதா��������.   இத��� ேமலாக ப+ேகாளமயமா�க�, �க���கலா�சார� 

எ�பவ��� �ைண�ட� இ�ைறய க���ைற அர�ய� ேபச ���பாத ெபா�நல� ��தைனய�ற ெப��பா�ைமயாேனாைர 

உ�வா��வ�� ெவ��க���ள�. 

ேம�� பாடசாைலக�ைன��, உய�க�� ��வன�கைள�� த�யா� மய�ப��த� எ�பன ேம�� �ைரவா�க�ப���ளன. 

பாடசாைலக�� அ�ம��க�டண� அற�ட��டா� என��ற�ப�டா�� அர� அ�யேவ பலஆ�ர�க�, ப�தா�ர�க� 

அ�ம�;�க�டணமாக அற�ட�ப���றன. க�� எ�ப� இ�� ெகா�ைள இலாப� த�� ெதா�லாக ��ட��� 

உ�வா�க�ப���ள�. இ�ேபா�� வ�ய ம�கைள க�� ெப�� உ�ைம����� �ர �ல��வ�ட� �ைள�� 

வ��கேவ�பா�ைட �ைல���த�� பய�ப���ற�. 

ேம��ற�ப�டைவக� க�ைமயான �ம�சன�க��� உ�ப�� ேபா� க��ைட�பாக அைவ �ள�ெபற�படலா� அ�ல� 

�����த�க� ெகா��வர�படலா�. எ��� அைவ எ�ேபா�� ஏக�ெப��பா�ைமயான ம�க��� ந�ைமகைள� 

ெகா��வர�ேபாவ��ைல. ஏென�� ஆ�� வ��க� தன� நல�க�� ெபயரள����ட ����ெகா���ைன ேம�ெகா�ள 

தயாரானைவய�ல. நா� ஏகா�ப��ய �ேகாளமயமா�க� ெபா������ ��ப�� வைர�� எம�கான க�� எ�ப� 

சா��யமானத�ல.
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1.வாச�வைர வ����ட ஆப�� - 

இல�ைக�� இ�ைறய �ரதானமான �ர��ைனயாக ��வ�ப� 

எ����ள பா�ய� �யாபார�.

வ�ைம, �ைலவா�, ேவைல��ைம, பாதள உலக தாதா அர�ய�.

கட�தகால ��ட ��த� உ�வா����ட �ைலைமக�. 

���லா��ைற�� ேவகமான வள���. ���லா� பய�கைள� 

கவ�வத�காக� ப� ெகா��க�ப�� �� ���க�, ெப�க�.

��வ� பராம��� �ைலய�க�, ெதா�ட� ��வன�க�� ச�ட�ேராத� 

ெசய�பா�க�. - 

ம��ய �ழ�� ேநா��ய ெப�க�� ெப�� பைடெய��� – ஆ�ய 

ம�ம�

2.பா�ய� ெதா�லா; பா�ய� �யாபாரமா? – �ப�சார�ைத ஒ� 

ெதா�லாக� ெகா�ளலாமா?

க�டாய�ப��த�ப��, ப�ேவ� ���ப�த�களா� பா�ய� 

ெதா����� ெப��பாலானவ�க� த�ள�ப�த�.

 

�ய �����ேப�� இ�ெதா��� ஈ�ப�ேவா�� எ���ைக �க�� 

�ைறவாக இ��த�.

அ�ைம �ைற�� ெதாட���யாக� பா�ய� �யாபார� 

�ள����றைம. 

ேவ� ெதா���� மா�வத�கான வா����க� ம��க�பட�. 

�����ைம.

3.உல�� பார�ப�யமான �ராதன ெதா��� இ�ைறய �ைல. - பா�ய� 

ெதா��� வரலா�.

�.� 18 ஆ� ��றா��� பா�ய� �யாபார� �ற�பான �ைல�� 

இ����ளைம.

ேம���� ம��ய �ழ���� மத�க�� �ைண�ட� 

இட�ெப���ளைம.

இ��யா�� ேதவதா� �ைற.

இ�ைறய �தலா���வ, உலகமயமாத�� உ��ைண�ட� 

ப�ேத�யமய�ப���ள பா�ய� �யாபார�.

ச�ட��யான அ��கார���கான ேபாரா�ட�க�.

4.வைக�பா�க��, உலக அள�� ெப�� வழ���யைட�� 

வ���றைம�கான காரண�க��.

5.பா�ய� �யாபார�ைத �யாய�ப��த ���மா?

6.ெப�ண�ைம�தன��� உ�ச�க�டமான ெவ��பாடாக, ெப�க� 

�தான ம���க ��யாத �ர�டலாக� பா�ய� �யாபார�.

ச�க��� அைன�� ம�ட�களா�� அ����த�ப���ற, ஆதரவ�ற 

�ைல.

ம�தா�மானம�ற வைக�� இட�ெப�� வாடைக, ��தைக �ைறைம. 

வ��ைற�� தா�க�.

இவ�க��� வழ�க�ப�� வ�மான��� �த�. 

7.���க� / த��பத�கான ��ென����க�.

உடன�யாக ேம�ெகா�ள�படேவ��யைவ.

��டகால அ��பைட�� நைட�ைற�ப��தேவ��யைவ.

¿ÁீÀிÂாÅிý ÅிÎ¾ைÄ எÛõ ¿ÅீÉ «ÊைÁ ºாºÉõ

ேம��லக நா�க�� தய�� �ைட��� ஈழ�, கால�ய �ர�ட��� 

வ� சைம��� எ�பைத ந��யா�� ��தைல �ள����ற�

ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸: valai.thulaa.net/17

�ல� : http://kalaiy.blogspot.com/2011/06/blog-post_13.html

ஏúைÁ ஒÆிôÒ ÒÃðºிì¸ா¸ ே¿ாÀø Åாí¸ிÂÅý ¸óÐ 
ÅðÊì¸ாÃÉாேÁ?

�கம� ���� �ரா�� வ��யா� கவர�ப��, ச�வேதச அள�� 

ப�ேவ� வ��க�� ‘வ�ைம ஒ����’ ���தன. நம� மக�� �ய 

உத�� ���க�� �� �ல�� இ�தா�.

ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸:  valai.thulaa.net/18

�ல� :  http://www.vinavu.com/2011/06/16/grameen-bank/

“ÄÅºì ¸øÅி ¿ÁÐ ¯ÃிைÁ” HRPC Áா¿ாÎ – ே¿ÃÊ 
ÃிôேÀா÷ð!

ச�ட�ப� க�� நம� உ�ைம, சம��� க���� அவ�ய�, 

தா�ெமா�� க���� ேதைவ, த�யா� ப��க�� ெகா�ைள, அர�� 

பாரா�க� என அைன�� அ�ச�க�� �ள�க� ப�����ற�.

ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸:  valai.thulaa.net/19

�ல� : http://www.vinavu.com/2011/06/11/rte-hrpc/

ÃாÏÅ Ó¸ாÁிø ¿¼ò¾ôÀÎõ ¾ைÄைÁòÐÅô ÀÂிüºி 
எôÀÊÂிÕì¸ிÈÐ?

இரா�வ �கா�க�� நட�த�ப�ட மாணவ��கான 

தைலைம��வ� ப��� ப�� ��கள��� ெவ�யான 

க��ைரெயா��� த�ழா�க�

ÓØ¨ÁÂ¡¸ô ÀÊì¸:  valai.thulaa.net/20

�ல� : http://www.ndpfront.com/?p=21364

Å¨ÄÀ¡øÅ¢¨Éò ¦¾¡Æ¢Öõ (À¡Ä¢Âø 
Å¢Â¡À¡Ãõ / Å¢Àîº¡Ãõ) ¦Àñ¸ûÁ£¾¡É 
ÍÃñ¼Öõ.
16-06-2011 அ�� நைடெபற��ள ��ட���கான �டய�பர���க� 

ºÉ¢ì¸¢Æ¨Á, ƒ¥ý18

4:30pm - 7:30pm

§¾º¢Â ¸¨Ä Äì¸¢Âô 

§ÀÃ¨Å, ¦ÅûÇÅò¨¾.

«ÛÁ¾¢ ÄÅºõ

¾¢¨Ãô À¼ì¸¡ðº¢Ôõ  
¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼Öõ 

1994 ¬õ ¬ñÎ ÕÅ¡ñ¼¡Å¢ø ¼õ¦ÀüÈ À¡Ã¢Â «ÇÅ¢Ä¡É 

ÉôÀÎ¦¸¡¨Ä ¦¾¡¼÷À¡¸×õ, «¾ý À¢Ã¾¢ÀÄ¢ôÀ¡¸ ÕÅ¡ñ¼¡ 
±¾¢÷§¿¡ì¸¢ ÅÕõ Å¢¨Ç×¸û ÌÈ¢òÐõ ó¾ ¾¢¨ÃôÀ¼õ 

¬Ã¡ö¸¢ýÈÐ.
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ஒ��க�ப�டவ�க��கான க�� (Pedagogy of the Oppressed) எ�ற க��தா�க� �ேர�� நா�ைட� ேச��த ேபாேலா �ைரேர (Paulo 

Freire) எ�பவரா� உ�வா�க�ப�டதா��. அவ� த�ேபாைதய க�� �ைறயான� க�பவ�கைள க���பவ�க� அ�ைம ெச���ற ஒ� க�� 

�ைற என �ள��னா�. இ�ைறய க�� �ைறைய வ���ைற� க�� என அ���தா�. அதாவ� வ���� பண�ைத ேச��ப� ேபால 

மாணவ�க� தைல�� தகவ�கைள இ�� �ர��� வ��ைறேய இ�� நைட�ைற���ள க�� �ைறக என� க�டா�. தன� களஆ��க� 

ம��� ஏைனய க���த� அ�ப�க� �ல� ��வ�� அவதா���கைள ெவ���டா�. அத�ப�:

1.ஆ��ய� பாட� நட��பவ�; மாணவ� நட�த�ப�பவ�

2.ஆ��ய��� எ�லா� ெத���; மாணவ��� ஏ�� ெத�யா�.

3.ஆ��ய� ����பா�; மாணவ�க� ����க ைவ�க�ப�வா�க�.

4.ஆ��ய� ேப�வா�; மாணவ�க� கவ��பா�க�

5.ஆ��ய� ஒ��க�ைத� ேபா��பவ�; மாணவ�க� ந�ெலா��க� அைடய ைவ�க�ப�பவ�க�.

6.ஆ��ய� தன� ��ெமா�கைள� ேத��ெத���� அ�கார� ெகா�டவ�; மாணவ�க� அைத அ�ப�ேய ஏ�க ேவ���.

7.��ட��� உ�ளட�க�ைத, �க���� ேபா�ைக ஆ��ய� ��மா��பா�; மாணவ�க� அத�ேக�ப த�கைள வ�வைம��� ெகா�ள ேவ���.

8.ஆ��ய�தா� ெசய�ப�வா�; ஆ��ய�� ெசய�பா�க� �ல� தா� ெசய�ப����டதாக மாணவ�க�; ேதா�றமய�க� அைட�றா�க�.

9.ஆ��ய� எ�பவ� தன� ெதா�� அ�கார�தா� அ��� அ�கார� ெச��� அைத மாணவ�க�� �த��ர���� எ�ரான அ�காரமாக 

��ைவ��றா�க�

10. க�� �ைற�� ம�த��� ஆ��யேர: அவ� மாணவ�கேளா� ெபா�� ��களா� ���க� ெப��றா�. 

�ைரேரைய� ெபா��தவைர மா�ட ��தைலைய �� மன��ட� ஆத��பவ�க� வ�� �ைற� க��ைய ���மா�� �ற�க��க ேவ���. 

அத�� மா�றாக ம�த�கைள உ��ண�� சா��த உலைக ஒ� அ�கமா�� க�� உண��ண��பைட�� ����பவ�களாக� க��� ஒ� 

க���ைறைய� க�டைடய ேவ���. ெபா�� ேச��� ேபால அ��� ெச��ைய� ����� �ைறைய� ைக��� அத�ட��� ம�த� 

�ர�சைனகைள �� ைவ�� �வா��� த�க��� அ���ள ெதாட�ைப உண��த��� ஒ� மா�� வ�ைய அவ�க� ��ைவ�க ேவ���. 

�ர�சைனகைள �� ைவ��� க��, உ��ண�� சா��த எ���ைன ���� ஒ�றா�, மன ���ேபா� ெசய�ப��றேபா� அ�கார அ��ைக 

வா���களாக இ�லாம� உ�ைமயான தகவ� ப�மா�றமாக ஆ�ற�. இ�ேவ மா�ட ��தைல�கான வ�யா��. 

�ைரேர இதேனா� இைண�� இர�� க��தா�க�க�� கவன� ெச����றா�. ஓ�� ‘ெமௗன� ப�பா�’ (Silence Culture) ம��� 

‘ப�பா�� ெமௗன�’ (Culture of Silence) எ�பனவா��. இ�த�க�� �ைற����� ��பட தைடயாக இ���� கார�களான 

இைவ�ர�ைட�� கா��றா�. ம�க� உைரயா�வத� �ல�� �வா��பத� �ல�� ம��ேம இ� ெமௗன� ப�பா������ ��பட 

����. இ� ��டகால� ேபா��� ப�பா�� ெமௗன���� ���க���.

அவ� இ�ைறய க���ைறைய �ல���ற உலக ஒ��ைக�� ஆ��க�ைத�� ெதாட���யாக �ைறேவ�ற�� ேபண�� உத�� க��யாக� 

கா��றா�. ஆ��ய� மாணவ�ைடேயான ��ய உறைவ ேபாேலா �ைரேர தன� மா��� க�� �ைற�� ஊடாக ��ெமா��றா�. க�� 

�ைறயான� ம�த�கைள� �யமாக� ����க� பழ�க ேவ���. அ�ேவ ஒ��க�ப�டவ�க�� க���� �ைற����� அவ�கைள ����க 

உத��.  

உலகமயமாத� எ�ப� �� உலைக�� அெம��க ஏகா�ப��ய��� தைலைம�� �ழான ஏகா�ப��ய அ��� அ�கார��� ��� ெகா�� 

வ�வ� தா�. அ� ெவ�மேன ெபா�ளாதார ஆ��க� ம��ம�ல. அத� ேவைல���ட� ஏகா�ப��ய��� ஆ��க�ைத �ர�தரமா��� 

ேநா��ட� ��றா�லக நா�கைள�� �ர�ட�ப�� உலக ம�க� அைனவைர�� எ�லா வ�க��� ஏகா�ப��ய����� ���ப�ய� 

��யவ�களா��� இல�ைக�� உ�ளட���ற�. ப�பா��� �ர��� ச�க�க�� �ைத�� அத�� உட�படானைவ. எனேவ அ� 

��றா�லக நா�க�� க��ைய இல�� ைவ��ற�. 

உலகமயமா�க� (ேகாளமயமா�க�) எ�வா� க��ைய ஒ� ப�டமா��� க���� ேநா�க�ைத அ�� எ�ற �ைசக����� ���� ெவ�மேன 

ஏகா�ப��ய, ெப��தலா�ய� ேதைவகைள �ைற�ெச��� ேநா��லான �ைச�� ���ப�ப��ற�. க�� தன� ச�க� ப�மாண�ைத இழ��ற�. 

அர� க��ைய� தன� ச�க� ெபா��பாக� ெகா�ளாம� த���க��� அைத லாபேநா��� ெதா��சா� க��ைய ��பைன ெச��ற 

��வன�க�� ைக�� ஒ�பைட��ற�. இதனா� எ�வா� ஆ��ய�க�ைட�� மாணவ�க�ைட�� க�� ப��ய பா�ைவ �காரமைட�ற�. க�� 

எ�ப� �ர��� வ��க ஆ�� ெதாட�வத�கான ஒ� க��யா� வ�வைத அவதா��க ��யாம� இ�ைல, ஆேரா��யமான 

ச�க�பா�ைவ�ைடய க���� பரவலா�கேம ம�கைள ������. 

1960க�� ந��ப�� வைர��, ஓரள��� 1970க�� ��ப�� வைர�� �ட, நா��� ��த��ய ச�க�க�, ��ன� த�க��� 

ம��க�ப�ட க�� வா��ைப� ெப�றன. ஆனா� 1965 �த�, வச� பைட�த வ��க��ன� தம� ேமலா�ைமைய �ைலநா��� வ�கைள 

உ�வா�க� ெதாட�� ��டன�. பாடசாைல� க���� அரசா�க �த�� ேபாதாைமயா� நா��� பாடசாைலக�� ப��� சத�த����� 

�ைறவாேனா� க��� வச� பைட�த பாடசாைலக��� ஏைனய வ�ய பாடசாைல��� இைட�லான ஏ�ற� தா�� ேம�� ��வைட�த�. 

1978��� �ற� அரசா�க� ��ட��ட �ைற�� இலவச� க����� �� ப���� ‘ச�வேதச� பாடசாைலக�’ எ�ற ேப�� த�யா� 

பாடசாைலகைள உ�வா��ய�. இ� ��ன��� ெபா�� வச� ��க பல� தம� ��ைளகைள� த�யா� பாடசாைலக��� ெவ�நா���� 

க�� க�க அ���ன�. அவ�க�� இ�ெனா� ப���ன�� உய� ந��தர வ��க��ன�� ேப� ெப�ற பாடசாைலக�� தம� ஆ��க�ைத 

இ��கமா��� ெகா�டன�. 

வச�க�ட� ��ய ��ய பாடசாைலகைள உ�வா��வத��� ��த��ய பாடசாைலக�� தர�ைத ேம�ப���வத��� ப�லாக, நா��� 

அரசா�க�க� �ரபல பாடசாைலக�� மாணவ� ெதாைகைய� ���� ெகா�� ேபா�ன. இ�த �தமான அ���ைறயா� நக� வா� ந��தர 

வ��க��� வள����� �ைளவான ேதைவகைள �ைற� ெச�ய இயலாைமேய கட�த �ல ஆ��களாக� க��� �ைற�� ஊழ�� 

ஒ���ன�க�� ெப�க வ� ெச�த�. அரசா�கேமா எ���க��ேயா ெப�ய பாடசாைலக�� பைழய மாணவ� ச�க�கேளா நா��� �க� 

ெப��பா�ைமயான ���ப�க�� க��� ேதைவகைள �ைற� ெச��ற ேநா��� எைத�� ெச�ய��ைல. இ�ைறய �வாத� ந�ல க�கைள� 

தம��� ப���வத�� ஓரளவான வச� பைட�ேதா�ைட�லான இ�பாடாகேவ உ�ள�. அ�� ஏைழக� ப���� இலவச� க�� ப���மான 

கவைலக� எ�லா� ெவ�� �தைல� க��� தா�. ஏென�� கட�த ��ப� ஆ��களாக இலவச� க�� அ��த��� வ�த 

அரசா�க�களா� �ைத�க�ப�� ��ட�. இ�த நா���ெக�� ஓ� க��� ெகா�ைக �ரதான அர�ய� க��க�� எத�ட�� இ�ைல 

எ�பைத�� க�� ப��� ேப��ற கனவா�க�� வ�கேலா��� தன�ைத�ேம நா� இ�� கா��ேறா�. ப�கைல�கழக அ�ம� ஒ� அர�ய� 

�ர��ைன ஆ�க�ப�� ��ய�ற தர�ப��த� �ைற ஒ�� ���த� ப�டத� �ைளவாக� ேத�ய இன� �ர��ைன ேம�� ேமாசமா�ய�. அ� 

நட�� ��ப�ேத� ஆ��க�� ��� பாடசாைலக�� �தலா� வ��� அ�ம�ேய ஒ� அர�ய� �ர��ைன ஆ�க�ப�ட�ைத நா� 

க�����ேறா�. இைவ ந�ல அ���க� அ�ல. அேதேவைள ��ற� உலக நா�க�� கால�யா��க� ���� ெச�ற க�� �ைறேய 

ெதாட��ற�. அத� எ�ச�க�� இ��� நா� எ��� ��பட��ைல. இ� ப�� பல ��வான க��ைரகைள வரலா�றா��ய� இ�பா� ஹ�� 

(Irfan Habib) எ����ளா�.
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