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2.  பூர்வீக  இனங்களுக்கு  எதிரான திருஅவையின் பாைங்களுக்கு மன்னிப்பு 

விைசாய நிலங்கவை இழந்த ார், தைவல 

ைாய்ப்பற்த ார், ஏவழகள் தபான்த ாவர 

உள்ைடக்கிய சமூகத்தின் விளிம்பிலுள்ை 

மக்களின் சமூக இயக்கங்களின் 1,500க்கும் 

தமற்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு திருத் ந்வ  

ஆற்றிய உவரயின் சுருக்கம். 

பழைய மற்றும் புதிய காலனி ஆதிக்க 

அழமப்பு முழைகழை ஒதுக்கித் 

தள்ளுவ ாம், மக்களுக்கும், கலாச்-

சாரங்களுக்கும் இழைவய இைம்பபறும் 

சந்திப்புக்கழை  ரவ ற்வபாம். அழமதி 

ஏற்படுத்துவ ார் வபறுபபற்வைார். இங்கு 

உங்கள்முன் ஒரு முக்கியமான வி காரத்ழதக் பகாண்டு ர 

விரும்புகிவைன். காலனி ஆதிக்கம் பற்றி திருத்தந்ழத வபசும்வபாது, 

திருஅழ யின் சில நை டிக்ழககழைக் கண்டுபகாள்ைாமல் விடுகிைார் 

என்று சிலர் கூைலாம். ஆனால் நான் மிகவும் மன ருத்தத்வதாடு இழதச் 

பசால்கிவைன். இழை னின் பபயரால் அபமரிக்க பூர்வீக இன மக்களுக்கு 

எதிராக பல கடுழமயான குற்ைங்கள் இழைக்கப்பட்ைன. எனது முந்ழதய 

திருத்தந்ழதயரும், இலத்தீன் அபமரிக்க ஆயர் வபரழ யும் இந்த 

மன ருத்தத்ழதத் பதரிவித்துள்ைனர்.  

புனித திருத்தந்ழத 2ம் ஜான் பால் அ ர்கள் வபான்று நானும் இழதச் 

பசால்ல விரும்புகிவைன். திருஅழ  தனது பிள்ழைகளின் கைந்தகால 

மற்றும் நிகழ்காலப் பா ங்களுக்கு இழை ன் முன்னால் மண்டியிட்டு 

மன்னிப்ழப இழைஞ்சுகின்ைது. புனித திருத்தந்ழத 2ம் ஜான் பால் 

அ ர்கள் வகட்ைது வபான்று, நானும் இங்கு இழதத் பதளி ாகச் பசால்ல 

விரும்புகிவைன். திருஅழ  பசய்த த றுகளுக்காக மட்டுமல்ல, 

அபமரிக்காழ  ப ன்ைதாகச் பசால்லப்படும் காலத்தில், பூர்வீக இன 

மக்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்ை குற்ைங்களுக்காகவும் தாழ்ழமயுைன் 

மன்னிப்புக் வகட்கிவைன். இப்படி மன்னிப்புக் வகட்பது நீதியானது. 

இப்படிக் வகட்பவதாடு மற்பைான்ழையும் வகட்கிவைன்.  

திருச்சிலுழ யின்  ல்லழமயால், கத்தியின் தர்க்க  ாதங்கழை 

உறுதியுைன் எதிர்த்த அருள்பணியாைர்கள் மற்றும் ஆயர்கழையும் நாம் 



அங்கீகரிக்க வ ண்டுபமன விரும்புகிவைன். பா ம் இருந்தது. அது 

மிகுதியாக இருந்தது. இதற்காக நாம் மன்னிப்புக் வகட்கிவைாம். ஆயினும், 

பா ம் பபருகியிருந்த இைத்தில், பூர்வீக இன மக்களுக்கு நீதி கிழைக்க 

வ ண்டும் என்பதற்காக வபாராடிய அருள்பணியாைர்கள் மற்றும் 

ஆயர்கள்  ழியாக இழையருளும் மிகுதியாக இருந்தது. எனவ , 

துணிவ ாடும், தாழ்ழமவயாடும், மதிப்புைனும், மனஅழமதிவயாடும் 

இவயசுவின் நற்பசய்திழய அறிவித்த மற்றும் பதாைர்ந்து 

அறிவித்துக்பகாண்டிருக்கும் அருள்பணியாைர்கழையும், 

துை ைத்தாழரயும் நிழனத்துப் பார்க்க வ ண்டுபமன உங்கள் 

அழன ழரயும் வகட்கிவைன். இ ர்களில் சிலர் பூர்வீக இன மக்கவைாடு 

வதாள் பகாடுக்கின்ைனர் மற்றும் உயிழரவிடும் அைவுக்கு அம்மக்களின் 

பபாது ான இயக்கங்கவைாடு வசர்ந்து பசயல்படுகின்ைனர். 

இவ் ாறு உழரயாற்றிக் பகாண்டு ந்த திருத்தந்ழத,  ரலாற்றில் 

பல முக்கியமான கட்ைங்களில், ஆதிக்கத்ழதயும், அைக்குமுழைழயயும், 

அடிழமமுழைழயயும் திருஅழ  பயன்படுத்தியது என்று பசால்லி, 

இலத்தீன் அபமரிக்க  ரலாற்றில் திருஅழ யின் பணிகழை 

இக்காலத்தில் சிலர் மைக்க அல்லது மறுக்க முயற்சிக்கின்ைனர். இலத்தீன் 

அபமரிக்க மக்களின் தனித்து த்தில் திருஅழ  தனது பிள்ழைகவைாடு 

ஓர் அங்கமாக உள்ைது. நம் விசு ாசம் புரட்சிகரமானதாக, ச ாலாக 

இருப்பதால், இங்கு வபான்று, பிை நாடுகளிலும் தனித்து ம் 

இைக்கப்படுகின்ைது என்று கூறி மத்திய கிைக்கிலும், உலகின் பிை 

பகுதிகளிலும் நம் கிறிஸ்த  சவகாதர சவகாதரிகள் விசு ாசத்திற்காகச் 

சித்ர ழதப்படுத்தப்பட்டு பகால்லப்படுகின்ைனர், இதுவும் 

கண்ைனத்துக்குரியது என்று கூறினார்.             

வமலும் பதாைர்ந்தார் திருத்தந்ழத:  துண்டு துண்ைாக இைம்பபறும் 

இந்த மூன்ைா து உலகப் வபார், நாம் இக்காலத்தில் அனுபவிக்கும் இந்தப் 

படுபகாழல  டி ங்கள் முடிவுக்குக் பகாண்டு  ரப்பை வ ண்டும். 

இதில் பபாதுமக்கள் இயக்கங்களுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ைது. நீங்கள் 

சமூகக் கவிஞர்கள், பதாழிழலப் பழைப்ப ர்கள், வீடுகழைக் 

கட்டுப ர்கள், உணழ  உற்பத்தி பசய்ப ர்கள், எல்லா ற்றுக்கும் 

வமலாக, உலகச் சந்ழதயால் பின்னுக்குத் தள்ைப்படும் மக்கைாய் 

இருப்ப ர்கள். எனவ  இம்மக்கள், நீதி மற்றும் அழமதியின் பாழதயில் 

மக்கழை ஒன்றிழணக்க வ ண்டும். நிலம், குடியிருப்பு, வ ழல ஆகிய 

மூன்று உரிழமகளுக்காகத் பதாைர்ந்து வபாராடு தற்கு உங்கழை 

ஊக்கப்படுத்துகிவைன்..  



இப்பூமிழயப் பாதுகாப்பதில் உலகின் அரசுகள் வகாழைத்தனத்ழதக் 

காட்டுகின்ைன. எனவ  நீங்கள் தாய் பூமிழயப் பாதுகாப்பதற்கு 

உழையுங்கள்.  ருங்காலம், பபரும் தழல ர்கள், பபரும் சக்திகள் மற்றும் 

உயர் குலத்தினரிைம் இல்ழல, அடிப்பழையில் அது பபாது மக்களின் 

கரங்களில் உள்ைது. எனக்காகச் பசபியுங்கள், நல்ல பசப அழலகழை 

அனுப்புங்கள் என்று 2 து உலக சமூகநல இயக்க மாநாட்டினரிைம் 

கூறினார் திருத்தந்ழத பிரான்சிஸ். 

ஆதாரம் :  த்திக்கான்  ாபனாலி 

 


