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ப��த�க�ய மாணவ�க� ப�கைல�கழக�த�� வாழ ஒ�
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ெந�ெவா��க�
�க��கான
தைடக�
ப�கைல�கழக�த�� ேச�வத� ப�ேவ�

ந�ைமகளி� ஒ��, உ�க� சகா�க� ம���

ெதாழி� வ��ந�களி� தனி�ப�ட வைலயைம�ைப

வ�ரி�ப���வத�கான வா��பா��. வா�நா�

��வ�� ஒேர �����ற�த�� வள��த

மாணவ�க���, அ�த ச�க வ�ட�த��� அ�பா�

ெச�� ப�ேவ� ப��னணிய������ ெசா�த

ஊ�களி����� ச�த���� வா��� இ�.

இ��ப���, ச�ல மாணவ�க� த�க� ெதாழி��ைற

ெந�ெவா���கைள உ�வா���ேபா�

ம�றவ�கைள� கா���� �ைறவான வசத�

உைடயவ�க�. ப��த�க�ய ப��னணிய�� உ�ள

மாணவ�க� எத��ெகா�ள���ய

ெந�ெவா��க��க��கான மிக ��க�யமான தைடகைள

இ�த க��ைர வ�வாத����.

�த� தைட �ற���க� ப�றா��ைற உ�ள�. ச�ல

மாணவ�க�, �ற��பாக மிக�� வசத�யான

ப��னணிய����� வ�தவ�க�, த�க� வா�வ��

ெப��ப�த�ய�� ெந�ெவா��க�� ெச��

வ�க��றன�.ஏெனனி� அவ�களி� ந�� ப��த

ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதக��� ஒ� ��த�

ச�க ெசா�ைத வழ�க ���த�, இ� அவ�களி�

ெசா�த வ�க�தாசாரம�ற ெதாழி��ைற ச�க

ெந�ெவா�� ஆ��. 

 AMALINA ZAKI

இத� �ல�, அவ�க� வா��ைகய��
ஆர�ப�த�� ��க�ய வழிகா��க� ம���
��தநப�கைள ச�த��� அவ�க�ட�
தனி�ப�ட ெதாட��கைள உ�வா�க
���த�.த�க� பண�கார சகா�க�ட�
ஒ�ப��ைகய��, �ைற�த வ�மான�
ெப�� இைளஞ�க� த�க� ���ப�க�
ம��� �����ற�க��� அ�பா�
�ைறவான �ைறசாரா வழிகா��கைள
ெதரிவ��க��றன�.�த� தைல�ைற
ப�கைல�கழக மாணவ�க���, அவ�க�
ெப��பா�� �த�தாக த�க�
ெதாழி��ைற ெந�ெவா���கைள
உ�வா��க�றா�க�.

அ���, �த� ெஜ�
மாணவ�க� "மைற�க�ப�ட"
பாட�த��ட�ைத
வழிநட�தேதைவயான
��க�யமான கலா�சார த�ற�
இ�லாம� இ��க
����.வா�ட�ப���
ப�கைல�கழக�த�� ப�, இ�
உைழ��� உலக�� �ைழய ஒ�
இள� வய� வ�தவராக வ��
ப�ேவ� நைட�ைறக�,
ஜா�க� ம���
எத��பா���கைள எ�வா�
கட�� ெச�ல ேவ���
எ�பைத� �ரி��ெகா���
ேபா� அவ�க� �ைறவான
���ப ஆதரைவ�
ெப�க�றா�க�. ஒ� �த�ய
நா���� பயணி��� கலா�சார
அத���ச�ைய� ேபாலேவ, இ�த
மாணவ�க� ப�கைல�கழக
ம��� உைழ��� உலக
'கலா�சார�த��'
எளிதா�கசரியான ஆதர�
இ�லாம� இட� இ�லாம�
உணரலா�.



ப�கைல�கழக மாணவ�க� ம��� இள� ெதாழி� ேபா�மான
ச�க �லதன� ேவ��� ��க�ய�.ச�க �லதன�ைத "பக�ர�ப�ட
வ�த��ைறக�, மத���க� ம��� �ரித�க�ட� ெந�ெவா���க�,
���க���� அ�ல� ���க��� � ஒ��ைழ�ைப
எளிதா���" எ�� ஓ.இ.ச�.� வைரய��க�ற�.ஒ� இ�க�லா��
அரசா�க கண�ெக��� ெபா� வ�ள�பர�கைள வ�ட தனி�ப�ட
ெதாட��க� �ல� அத�க ம�க� ேவைலகைள� பா�கா�க�றா�க�
எ�� க�டற����ள�. �ைற�த வ�மான� மாணவ�க� ச�க
�லதன இைடெவளிகளா� பாத��க�ப�க��றன�, இ� ��க�ய
கால ம��� ��ட கால த�க� வா���கைள பாத��க�ற�.வரி �ேழ,
அ� 50% ேவைலக� தனி�ப�ட உற�க� �ல� வ�� எ��
மத��ப�ட�ப���ள�.

ப��த�க�ய ப��னணி ெகா�ட மாணவ�க��� ச�ற�த ஆதரைவ
வழ��வத�காக, ப�கைல�கழக�க� ம��� அரசா�க
ப��தார�க� ப��வ�� �ைறகைள ஆராய
ேவ���.�தலாவதாக, மாணவ�க� மர�சாரா வழிகளி� ெதாட��
ெகா�ள �த�ய வழிகைள ஆரா�வத� �ல� எத��ெகா���
தைடகைள அவ�க� �ைற�க ேவ���.உதாரணமாக, �த� ெஜ�
மாணவ�க� ெச�வா�� மி�க ��னா� மாணவ�க� உற�க�
வ�ைளயா�� க�ள� ம��� ச�க�களி� ேசர ஊ��வ��பத�
�ல�. அ���, மாணவ�க� ெந�ெவா��க�� ந�க��க� ம���
ேந�காண�களி� கல�� த�க� ப�கைல�கழக�களி� இ���
ெதாழி��ைற ஆைடகைள கட� வா�க அ�ல� வாடைக��
����.இ�த�யாக, ப�கைல�கழக�க� '97% க�ள�' ேபா�ற
ச�க�கைள அைம�� பராமரி�க ேவ���, இ� �த� ெஜ�
பயண�ைத� �ரி��ெகா��� ��னா� மாணவ�க�ட�
உற�கைள உ�வா�க மாணவ�க��� தள�களாக ெசய�பட
����.



க�வ� ம��� வா���
சம��வமி�ைம

 

க�வ� அைம�சக�த�� தர�க� 2015 இ� ம���, க�ராம��ற�களி� 7.5% �ழ�ைதக�
நக���ற�களி� 5.4% உட� ஒ�ப��ைகய�� ெதாட�க� ப�ளிைய � ேச��கேவா அ�ல�
ைகவ�டேவா இ�ைல எ�பைத� கா��க�ற�.��தலாக, ப�ளி��� ெச��� க�ராம��ற�களி�
உ�ள பல �ழ�ைதக� ேபா�மான க�வ�ைய� ெப�வத��ைல த�றைமய�ற ஆச�ரிய�க�,
ெநரிசலான வ��பைறக�, ேமாசமான வசத�க� ம��� பாட���தக�க�, க��பலைகக� ம���
ேபனா�க� ம��� காக�த� ேபா�ற அ��பைட க�ப��த� க�வ�க� இ�லாததா� - ப�ளி�
ப��ப�� ேமாசமான தர� காரணமாக.இ�காரணிக� ��றா� ந�ைல� க�வ�ய��
க�ராம��ற�களி� இ��� மாணவ�க� �ைறவாக � ேச��பத�� காரணமாக இ��த�ட�, ந��
வ�ட�ைத�� ஏ�ப��த�ய�.

எ� �கால��லா�ைப� ேச��த ஒ� �� உ��ப�னரான ஷ�வ��, �ற��பாக �லைம�பரிச��
வா���கைள� ப�ற�ய க�ராம��ற ஆ��களி� இ��� உய�ந�ைல� ப�ளி மாணவ�கைள
அ�பல�ப��த�ய இைளஞ� தைலைமய�லான ���ய�ச�, ம��� மலாயா ப�கைல�கழக�த��
ச�ட� ப�ட� ெப�ற சரவா� ெப� ைக �� ஆக�ேயா�, ��றா� ந�ைல� க�வ�, க�வ�
சம��வமி�ைம �ற��த எ�ண�க� ம��� அ�பவ�கைள அ��வ� ம��� ��றா�
ந�ைல� க�வ�ைய அ��வத�� ேபாரா�� மாணவ�க��� ஊ�க� �ற��த அவ�களி�
கைதகைள� ப�ற� எ�க�ட� ேபச���ளன�.

��றா� ந�ைல� க�வ�ைய அ���ேபா� ��க� எத��ெகா�ட சவா�க�
அ�ல� தைடக� எ�ன?

ைக ��: எ� அ����ரிய ெசா�த ஊரி� அ��கரி�க�ப�ட ��றா� ந�ைல க�வ� ைமய�களி�
வைரய��க�ப�ட இட�க� உ�ளன.க�னமாக உைழ�பவ�க� ம��ேம
ப�கைல�கழக�க���� �ைழய ����. மலாயா ப�கைல�கழக�த�� ப�ட� ெப�� அத���ட�
என�� க�ைட�த�.இ��ப���, க�ளா� ப�ள�தா�� ப�த�ய�� வா��ைக� ெசல� எ� ம����
ேம� இ��த�.எ� ப�கைல�கழக வா��ைகைய� ெதாடர உதவ��ெதாைகெப�வத�காக நா�
எ� வழிைய உைழ�க ேவ��ய���த�.

அ�த சவா�கைள ��க� எ�வா� சமாளி���க�?

ைக ��: நா� க�வ� �த�யாக மத��ெப� ெபற க�னமாக ப��ேத� ம��� எ�ைன ஒ� ப��ைற
நப�ாக மா�ற ுவத�காக ��த� நடவ��ைககளி� �வ�ரமாக ப�ேக�ேற�.நா� இலவச அ�ல�
ப�ளி வ���ைற நா�களி� ேபாெத�லா�, நா� பா�ெக� பண� ச�பாத��க ப�த� ேநர ேவைல
ம��� எ� ப�கைல�கழக வா��ைகய�� எ� ெசல�க� அவ�கைள ேசமி�க�ப��.

"க�வ�ய�� சமரச� இ�ைல!" எ�ற பழெமாழிைய� ேபால, ���ப�கைள வ�ைமய�� இ���
உய���� க�வ� ய�� ச�த�ைய அவ�க� ந��க�றா�க�.அ� எ�ேபா�� வழ�� அ�ல.
மேலச�யாவ�� உ�ள மாந�ல�களிைடேய சமம�ற வா���க� காரணமாக க�ைமயான
வ�ைமய�� வா�பவ�களி� ெப��பாேலா� அ��பைட� க�வ� இ�லாதவ�க�, ேகாவ��-19
ெதா��ேநா� இ�த� ப�ர�ச�ைனைய ெபரிதா�க���ள�. ேகாவ��-19 ெவ��� காரணமாக ப�ளி
�ட�ப�� ேபா� தன� ேத��கைள எ�த இைணய இைண�ைப� ெபற ஒ� மர�த�� ஏற�ய ஒ�
சபா ெப� ெவவ�ஓனா ேமாச�ப��, ந� நா��� உ�ள மாந�ல�க��� இைடய�லான க�வ�
வா���களி� சம��வமி�ைமைய� கா����ளா�.

 LEE KAH KEI



எ� �கால��லா�ப�� ேசர உ�கைள� ���ய� எ� எ�� எ�களிட�
ெசா�ல ���மா?மேலச�யாவ�� க�வ� சம��வமி�ைம ப�ற� உ�க�
தனி�ப�ட அ�பவ�க� / அவதானி��க� எ�ன?

ஷ�வ��: நா� எ� �கால��லா�ப�� நட�த ந�ைல�பா��� �ல� ேச��ேத�, �த� ந�க�வ��
ெவ�ற���� ப�ற� அணிைய வ�ரி�ப��த ��� ெச�தேபா� த��ட இய��ன� எ�ைன
அ�க�னா�, ேம�� எ� �கால��லா�ப�� எ� அ�பவ�த����� மேலச�யாவ�� க�வ�
சம��வமி�ைமய�� ெவ�ேவ� க�ேணா�ட�கைள� ெகா���ளன�.நா� ெடெர�க�,
ெகல�ட�, சபா ம��� சரவா� ேபா�ற க�ராம��ற� ப�த�கைள� ேச��த ச�ல மாணவ�கைள�
பா��ேத�, அவ�க� 18 வய� ைடயவ�க�, ஆனா� ஒ� வ��ண�ப�ைத எ�வா� க��வ�,
உதவ��ெதாைக�� எ�வா� வ��ண�ப��ப� ம��� ம�றவ�க�ட� எ�வா� ெதாட�� ெகா�வ�
எ�� ெதரியவ��ைல.

தகவ� தைடக��� வழிவ���� �வ�ய�ய� ஏ�ற�தா��க�
மேலச�யாவ�� ��றா� ந�ைல� க�வ�ைய அ��வைத பாத��க��றனவா?

ஷ�வ��: ஆமா�, நா� ப����, சரவா�க�� வச��ேத�, சபா ம��� சரவா�க�� இைட� ப�த�ைய
அ��வ� எ�வள� க�ன� எ�� என��� ெதரி��.எ����கா�டாக, ேதச�ய த���ச� த��ட�த��
ேபா� சபா ம��� சரவா�க�� இைட� ப�த�ய�� த�க�ய����� ம�க��� த���ச� ேபாட
அ�மத��ப� க�ன� எ�பைத நா�க� கவனி�ேதா�.எ� �கால��லா� அேத ப�ர�ச�ைனைய
எத��ெகா�க�றா�. க�ராம��ற�களி� உ�ள மாணவ�கைள அ��வ� க�ன� எ�பைத நா�க�
க��ப���க�ேறா�.நா� தனி�ப�ட �ைறய�� இ�த ப�ளிக��� மி�ன�ச� அ��ப த�க�
மாணவ�க� எ�க�ட� ேசர ேக�க ம��� அத���டவசமாக நா� ச�ல பத��க� ெபற.

��றா� ந�ைல� க�வ�ய�� அ�க� ம��� ெவ�ற��ட� இ��� ேபாரா��
ெகா������ மாணவ�க��� ��க� எ�ன ஆேலாசைன வழ����க�?

ைக ��: உ�க� கனைவ� ெதாட�வத�� ைதரியமாக�� வ�டா�ப��யாக��
இ��க�.ப�கைல�கழக�த�� ஒ� இட�ைத� ெப�வ� ஒ� ��ட ேபா� ேபா�ற� ம���
ெபா�ைம இ�த ேபா��� த�ற�ேகா�.பயண� ��வ�� ��க� எத��பாராத சவா�கைள
எத��ெகா�ள����, ஆனா� தய�ெச�� ��ேனா�க� நக���, இ�த�ய�� ��க� ெவ�ற�கரமாக
இ���� எ�� ந���க�.ேம��, ேதைவ�ப�� ேபாெத�லா� உதவ�க� ம��� ஆேலாசைனகைள
அ�க மற�க ேவ�டா�.

ஷ�வ��: க�னமாக ப��க��. இ� வா��ைப அ�க உ�க� ப��க��.ப��ன�, ஒ�ெவா�
வா��ைப�� அைடய��. ��க� ஒ� உதவ��ெதாைக ச�ைக இ��தா�, ��க� ேதைவைய ���த�
ெச�யவ��ைல எ�றா��, அத�� வ��ண�ப��க��.ப�ரபலமான பழெமாழி ெச�ல, "ஒ�ேபா��

 ெதரியா� �ய�ச�." ம���, யதா��தமான ம��� நைட�ைற இ��க.ம�றவ�கைள
க����தனமாக ப��ப�ற ேவ�டா�. உ�க��� ச�ற�த ெதாழி� வா���கைள வழ���
பாட�த��ட�ைத� ேத�� ெச�ய��.



ப��னா� ஒ� ப� ெதாட��க�ற�
 

சரி, ��க� ப�கைல�கழக�த�� ேச����க�! இ�ேபா� ��க� உ�க� ச�ற�ய

நகர�ைத வ��� ெவளிேயறலா�, �த�தாக� ெதாட���க� �யா�னமாக, உ�க�

சகா�கைள� ேபால க�னமாக ப��காதத�காக யா�� உ�கைள ந�சரி�க மா�டா�க�.

��க� இ�த�யாக ெச���க� ச�க ந�க��க��� தைடய�ற அ�க�, ��க�

ப��க ஒ� அைமத�யான ��ய����, இ�த�யாக இ��க ேவ��� உ�க� ெசா�த

அ�டவைணய�� ெபா��பாள�.

உ�க� ெஹ�கா�ட� ெப�ேறாரிடமி����, ெபா���களி����� ��க� வ��பட

வ����க���க� உ�க� ேநா�வா��ப�ட தா�தா, பா��, இைளய உட�ப�ற��க�

அ�ல� ெதாட��ச�யான ெசய�ழ�� ஆக�யவ�ற����� கவனி���ெகா�வ�

���� மன அ�ல� உட� உபாைதக�.

இ�ெபா�� எ�ன? இ�த க��ைரய��,
நா� ஒ� ப��த�க�ய ப��னணிய��
ெவளிேய வ�� ப�கைல�கழக�த��
ஒ� மாணவ� இ��� ��க�
எத��பா��க ேவ��� எ�ன பக����
ெகா�ள ேவ���.ஆனா�
'ப��த�க�ய' உ�ைமய�� எ�ன
அ��த� எ�ப� ப�ற� ஒ�
ேயாசைனைய� ெப�வத�� இ���
ெதாட��ேவா�.

�தலாவதாக, ஒ� ப��த�க�ய
மாணவராக இ��ப� ஒ�
எத��மைறயான அ��த�ைத ெகா��
ெச�ல��டா�.�ைறபா�க� ெகா�ட
ெவ�மேன ��க� உ�க�
ப�கைல�கழக அ�பவ� ம���
அ�பா� தர� த��க லா� எ��
�ற��ப��ட ப��னணி ��ந�ைலக�
இ��த� எ�� அ��த�.அ�தைகய
��ந�ைலக� ��க� ஒ� �ைற�த
வ�மான� �� இ��� வ�த���கலா�
எ�� இ����, ��க� �ைறபா�க�
(ெதரி�� அ�ல� மைற�க�ப�ட),
உக�ததாக அ�ல� ெசய�படாத ���ப
��ந�ைலக�, ஒ� ஒ��க�ப�ட இன�
இ��ப�, அ�ல� �ற��ப�ட�த�க
�வ�ய�ய� தைடக� ெகா�ட.

ெப��பாலான க�வ� ஆேலாசக�க�,
வழிகா��க�, த�ற�த நா�க� அ�ல�
ேநா��ந�ைல அம��க� உ�க���
ஆேலாசைன வழ��� ேபா� மைற�க
��யாத அள��� உண�த�ற�
ெகா�டைவ எ�� உண��
வ�ஷய�க� உ�ளன.
��க� கவனி��� ��க�ய
வ�ஷய�களி� ஒ�� ��க�
�த�த�ரமாக இ��க ேவ���.ச�ல�
இத�காக த�க� வா�நா� ��வ��
கா�த���த���கலா�, ம�றவ�க�
த�க� ஆதர� அைம��களி� இ���
வ�லக� இ��பைத� ப�ற�
பய�படலா�.மாணவ�க� ஒ� �ற��ப��ட
�� அவ�க� த�க� வா�நா�
��வ�� �யா�னமாக இ��த� ேபா�
உணரலா�, ஆனா� ப�கைல�கழக
அவ�க� உ�ைமய�� அ� உைத��
உண�க�ேற� ேபா�.

உ�ைம எ�னெவ�றா�, உய�ந�ைல�
ப�ளிகளி�, ��க� பாத� நா� ம��ேம
ெசலவ��க���க�, உ�க� சகா�க�ட�
வார�த�� ஐ�� நா�க�, ��க�
ப�கைல�கழக�த�� ���� என உ�க� சக
'வா��ைகைய எ��� பா��க
ேவ�டா�.ப�கைல�கழக�க� உட�
மாணவ�க� த���ப அ�மத��க �ைற,
��க� வார இ�த�களி�, ���ப�க�
உ�க� ��ேம� ���� சைம�த உண�
ெகா�� வ�� எ�� உணர ேவ���,
��க� ப���� சமந�ைல �ய�ச� ேபா�,
சைமய�, ம��� உ�க� சலைவ ெச��.
��க� அவ�க� ெபாற�யாள�க�,
வணிக�க�, அ�ல� 
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ெம�ெபா�� ெடவல�ப�க� ஒ� ���ப�த��
இ��� வ�� ஏெனனி� அவ�க���
ேவைலவா��� க� அ�ல� ெதாழி� அ�பவ�
வழ��� உ�க� பாடெநற�ேதாழ�க�
ெப�ேறா�க� கவனி�க ேவ���.��க�
ப�கைல�கழக�த�� உ�க� அ��பைட உய��
உ�த� எ�� கட�க� ேவ���, ஆனா� அ�
ச�க, ��த� பாட�த��ட�, அ�ல�
ெதாழி��ைற ெந�ெவா��க�� ந�க��க� ஒ�
��ைமயான ப�ேக�� உ�த� ச�ல
ெசலவழி��� ேசமி�� எ����.
அ�தைகய ஒ� பாதகமான வ�வ� பரவலாக
உணர�ப�க�ற�, ஆனா� அரிதாகேவ
அ��கரி�க�ப�க�ற�.இன� அ�ல�
ெபா�ளாதார ந�ைலைய� ெபா��ப��தாம�,
நம� மேலச�ய கலா�சார�த�� ெப��பாலான
மாணவ�க��� ஒ� பழ�கமான மன அ��த�
உ�ள�. இ�த ெத�க�ழ�� ஆச�ய
கலா�சார�த�� ெப�ேறா� நைட�ைறக�
இைளஞ�களிைடேய அத�க அளவ�லான
கவைலைய வ�ைளவ��தஒ� சாதைனைய�
ெகா���ள�.

"எ� கவைல எ�ைன க�வ�யாள�க�
ம��� பாட�த��ட�த��� அ�பா�ப�ட
இர���� ஒ� உய� சாதைனயாள�
ஆ��க�ற�.ஆனா� அேத ேநர�த��,
நா� ெப��பா�� உ�ைமய�� ேவைல
ெச�ய ேபா�மான ம��� உ��த�
இ�ைல உண�க�ேற�.����
தனிைம�ப��த�ப����ப�
[ெதா��ேநாய�� ேபா�] ெபரிய
���கைள ம��ேம
கவனி���ெகா��� ஒ�
���ப��ட�, எ� ந�வா�ைவ� ப�ற�
அ�ல, எ� பல எரி��க� ம��� �த�
தா��த�க����
ப�களி���ள�.நா� உ�ைமய��
ேபாரா�ட�த�� உட� அற��ற�கைள�
கா�டாதேபா� �ரி��ெகா�வ� க�ன�;
ம��� ேகா��, அ� ஆ�ைல� க�ற�
ம��� ஒ� ஆேரா�க�யமான, உட�
ஆதர� அைம�� ப�றா��ைற சமாளி�க
என�� மிக�� ேமாசமாக மாற�வ��ட�."
(இ�த� ஆ�� உளவ�ய� மாணவ�,
ெசலா�க�).

ப�கைல�கழக�ைழ�
�, பல வழிகளி�,
அைனவ���� ஒ�
�த�ய ெதாட�க�.ஒ�
�ர���தனமான
���ப�த�����
வ�லக� இ��பத�
ந�ைம, எ�ேலா��
�����ழ���
�த�யவ�க� எ�ற
ந�ப��ைகைய�
ெகா����ப�,
��க� வா��ைகய��
ஒ� �த�ய க�ட�த��
இ��க���க�.

அ� ப�கைல�கழக வா��ைக ��க� உ�க� எத��கால ெச��க பல வா���கைள த�ைன
��ைவ��� எ�� ந�ைனவ�� �ற��பாக ��க�ய�.�ைறபா�க� ெகா�ட ��க� ஒ� எத��கால
ெச��க மா�ேட� எ�� அ��த� இ�ைல 'ம�றவ�கைள� ேபால ந�ல', ஆனா� எத��பா��க�பட
ேவ��ய தைடக� உ�ளன எ��, இேதேபா�, அ�த தைடகைள ��ற� ��க� ெபற உதவ� உ�ள�.
ப�கைல�கழக� ஒ� அழகான சவாலாக இ����, ம��� ஆ�கள�த�� அைனவ���� அேத ேபா�
இ��கலா�, ஆனா� அ� உ�க���� உ�க� ெதா�த�ேதாழ�க���� ஒ� வ�ணமயமான ச�க
வா��ைக�� உ�தரவாத� அளி�க�ற�.
���� வா����க�, ம��� அைன�� ச�ற�த!



நக���ற
வ�ைமய��
வா�த�

 

 AMALINA ZAKI
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இ��ப��� , க�வ� �ைற இன ஒ��க�ைண�ைப
ஊ��வ��பத�கான �ற��ப�ட�த�க க�வ�களி�
ஒ�றாக� க�த�ப�க�ற� , இ��ப��� , த�ேபாைதய
ேதச�ய ப�ளி அைம�� ெப��பாலான மலா�ம�க�
எ� .எ� .ேக .ய�� ப���� இன வழிகளி� ம�கைள�
ப�ரி�க�ற� , எ� .ேஜ .ேக .ச� .ய�� �ன ஆ�� , ம���
இ�த�ய�க� எ� .ேஜ .ேக .� .ய�� ப��க�றா�க� .வரலா�
���� ���� ந�க�க�ற� .

பல இன
மாணவ�க�
ம�த�ய�� ச�க
ஒ��க�ைண��

மேலச�யா இன� ப�ரிவ�ைனய��
��ட வரலா�ைற�
ெகா���ள� . ெப��பாலான
மலா�ம�க� க�ராம�களி� ,
நகர�களி� �ன�க� ,
மலாயாவ�� ப�ரி���
காலனி��வ ஆ�ச�ய�� ேபா�
ேதா�ட�களி�
இ�த�ய�க� .அவ�க�
அ��பைடய�� த�க� ெசா�த
�����ற�களி� வா��தன� ,
ெவ�ேவ� ெதாழி�கைள�
ப��ப�ற�ன� , த�க� ெசா�த
மத�கைள� பய��ச� ெச�தன� ,
த�க� ெசா�த ெமாழிகைள�
ேபச�ன� ம��� த�க� ெசா�த
ப�ளிகைள இய�க�ன� , இ�த
பார�பரிய� நம� த�ேபாைதய
க�வ� �ைற�� ெதாட�க�ற� .

1969 ேம 13 ஆ� ேதத� இர�த�
ேதா��த இன ேமாத����
ப��ன� , அரசா�க� ஒ� ேதச�ய
ெமாழிைய அ��கரி�பத�
�ல�� ேதச�ய பாடசாைல
�ைறைய �தாப��பத� �ல��
ப�ேவ� இன����களிைடேய
ஒ��ைமைய வ��ப��த
க�ைமயான நடவ��ைககைள
எ��த� .

நட�த�ப�ட ஒ� கண�ெக��ப��,
�ைற�த� 80% மாணவ�க�
தா�க� ெச�ய க�னமாக
இ��பதாக ஒ���ெகா�டன�
ஒ�றாக� சா�ப��வ�, ஒ�
��வாக� ப��ப� ம���
ஹா�ட� அைறகைள சகா�க�ட�
பக���� ெகா�வ� ேபா�ற ச�க
நடவ��ைகக� ெவ�ேவ�
இன����க�. �� பணிக��காக
��வாக இ����ேபா� அவ�க�
இன�தா�
தனிைம�ப��த�ப�க�றா�க�
ம��� ச�ல பழ�கவழ�க�க�
ம��� ஒ��க�ைண�� வளாக
ெசய�பா�க��� எத��மைற
உண��க� உ�ளன.

மேலச�யாவ�� ப�ரி�க�ப�ட க�வ� �ைற உய� க�வ� ந��வன�க� எத��பா��க�ப�க�ற� ��ட
ப�ரிவ�ைன��� ப�ற� ஒேர க�வ�ய�� �� அவ�ைற இைண�பத� �ல� இன ேவ�பா�கைள�
க���ப����க� ம��� ப�ேவ� மாணவ�களிைடேய ேந�மைறயான ெதாட��கைள அ�மத����
�ழைல உ�வா��த� இன�க� ம��� ப��னணிக�. இ��ப���, இல�ச�யமான� ��டாக
இ��க�ற�, உ�ைம எ��பாக உ�ள�.



 ம��க��யாத வைகய��, மேலச�யாவ��
ப�ரி�க�ப�ட க�வ� �ைறேய ��க�ய
��றவாளியாக� ெதரிக�ற�, ஆனா� நா�க�
இ���ள வ�டார� ப�ளிகைள ஒழி�பத�கான
அைழ��க� அ�ல. �ன�களி� உரிைமைய
நா�க� மத��க�ேறா� இ�த�ய�க� த�க� தா�
ெமாழிகைள� க���ெகா�ள�� பா�கா�க��
ம��� SMK இ� பாட�த��ட� இ�ைல எ�பைத
ஒ���ெகா�ள�� அைன�� இன�கைள��
ப�ரத�ந�த���வ�ப���� அள��� ேவ�ப�ட�.
வடெமாழி� ப�ளிகைள ஒழி�காம� ஒ��ைமைய
வ��ப��த ஒ� ச�ற�த ெகா�ைக�� நா�க�
அைழ�� வ���க�ேறா�. �கான எ����கா�டாக,
���� ��ைவ ஊ��வ���� இைட���
உைரயாட�க� ேபா�ற ��ைமயான த��ட�க�
மாணவ�க� ஒ�ற�ைண�� அவ�களி�
எ�ண�கைள� பக���� ெகா�வத�கான
வா���கைள வழ��த� இனெவற� ம���
பா�பா� ப�ற�ய கைத உய� க�வ�
ந��வன�களி� அற��க�ப��த�பட
ேவ���.இைண��க� ம���
ஒ��க�ைண��களி� ெதாட��ச�யான
வள��ச��கான ப�த�க� இ��� உ�ளன
வளாக�த�� வா�� ப�ேவ� இன����க�.

நா�க� ஒ� ச�ற�த
ச�தாய�ைத, ஒ�
ச�ற�த
மேலச�யாைவ
வ���ப�னா�, அ�
உ�களிடமி����
எ�னிடமி����
ெதாட��க�ற�

ேம��, நா�க� அைனவ��, மேலச�ய�க�, ��க� மாணவராக இ��தா�� இ�லாவ��டா��,
நா�க� ���பளி�பைத ந���த ேவ��� ம�றவ�க� த�க� இன�, மத� ம��� ேதா� ந�ற�த��
அ��பைடய��. நா�க� அரசா�க�த�ட� ேக�க ��யா� அத�காரிக� ஏதாவ� ெச�ய ேவ���,
ஆனா� அேத ேநர�த�� அைனவைர�� த�க� இன�க�, மலா��கார�களா� ப��ய���க�
�ன�க�, இ�த�ய�க�, சபாஹா�க� ம��� சரவாக�ய�க�, அவ�க� �ற��ப��ட, �ற��ப��ட
�ைறய�� நட��ெகா�க�றா�க� எ�� க��க��றன� வழிக�.

ப�களி�பாள�க�
Amalina Zaki 
Lee Kah Kei
Jofintha Joseph
Claire Richard

ெமாழிெபய��பாள�க�
Bahasa Melayu - Sara Sofea & Claire Richard
Tamil - Deelashini Subramaniam
Mandarin - Lee Kah Kei

��னணி ஆச�ரிய� ம���
க�ராஃப�� வ�வைம�பாள�

Jofintha Joseph


