
21.09.2015:-கியூபா இளைய ாரிடம் திருத்தந்ளத பகிர்ந்த கனவு, நம்பிக்ளக. 

 இங்கு கூறப்பட்ட 

கருத்துக்களில், 'கனவு' என்ற 

வார்த்ளத ஆழமாக நம்ளம 

வந்தளடந்துள்ைது. இலத்தீன் 

அமமரிக்க எழுத்தாைர் ஒருவர், 

'மக்களுக்கு இரு கண்கள் 

உள்ைன' என்று கூறியுள்ைார். 

ஒரு கண், கண்ணாடி ால் ஆனது; 

மற்மறாரு கண், சளத ால் ஆனது. சளத ால் ஆன கண்மகாண்டு, நம்ளமச் 

சுற்றியுள்ை உண்ளம ான, எதார்த்தமான உலளகக் காணயவண்டும். 

கண்ணாடியால் ஆன கண்ககாண்டு, கனவுலககக் காணவேண்டும். 

நம்கைச் சூழ்ந்திருக்கும் எதார்த்த உலகில், கனவுகாணும் திறகைகயயும் 

நாம் ேளர்த்துக்ககாள்ள வேண்டும். உலகின் எதார்த்தங்ககளக் கண்டு, 

ைனம் கநாந்து, கண்ககள மூடிக்ககாள்ள வேண்டாம்; கண்ககளத் திறந்து 

கனவு காண வேண்டும். 

கனவு காண்பதற்குத் வதகேயான ஒரு பண்பு, திறந்த ைனம். நாவை 

உருோக்கியிருக்கும் பிரிவுச் சுேர்ககளத் தாண்டி, அடுத்தேருடன் 

கககுலுக்க நாம் முயலவேண்டும். 

புேவனாஸ் அயிகெஸ் நகருக்கருவக, ஏழ்கையான ஒரு பங்கில், 

ைக்கள் அெங்கம் அகைக்கும் பணியில், பல இகளவயார் 

ஈடுபட்டிருந்தனர். நான் அங்கு கென்றவபாது, அேர்கள் எனக்கு அறிமுகம் 

கெய்துகேக்கப்பட்டனர். அவ்விகளவயாரில் ஒருேர், யூதர், அடுத்தேர், 

கம்யூனிெக் ககாள்கக உகடயேர், வேகறாருேர், கத்வதாலிக்கர்... என்று, 

அேர்கள் எனக்கு அறிமுகம் கெய்துகேக்கப்பட்டனர். 

கபாதுநலன் கருதி, வதாழகையின் அடிப்பகடயில் இகளவயார் 

கூடிேருேது, இன்கறய உலகிற்கு மிகவும் அேசியைானது. இவ்விதம் 

இகணந்து ேெமுடியாைல், அைர்ந்து வபெமுடியாைல் வபாகும்வபாது, 
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ெண்கடகள் உருோகின்றன. வபார்களால் அழிந்துேரும் இவ்வுலகில், 

உங்களிடம் நான் வகட்பது, இதுதான்... உங்கள் ைத்தியில் நட்புறகே 

ேளர்க்க கபரும் முயற்சிககள வைற்ககாள்ளுங்கள். 

இங்கு நடந்த பகிர்வில் நாம் வகட்ட ைற்கறாரு ோர்த்கத, 

'நம்பிக்ளக'. இளைய ாயே இவ்வுலகின் நம்பிக்ளக. நம்பிக்ளக என்றால் 

என்ன? வாழ்வளிப்பது, நம்பிக்ளக. பலன் தருவது, நம்பிக்ளக. 

பலன்தருவளதப் பற்றி சிந்திக்கும்யபாது, உலமகங்கும் யவளலயின்றி 

தவிக்கும் இளைய ாளே எண்ணிப் பார்க்கியறன். எத்தளனய ா நாடுகளில், 

40 முதல், 50 விழுக்காடு இளைய ார், யவளலயின்றி, நம்பிக்ளகயின்றி 

துன்புறுகின்றனர். 

வேகலயின்றி தவிக்கும் இகளவயாகெயும், நம் ெமுதாயம், 

வதகேயற்றேர்கள் என்று ஒதுக்கி விடுகிறது. 

பணத்கத ேழிபடும் இன்கறய உலகில், கருவில் ேளரும் குழந்கத, 

ேயதாவனார், தீொத வநாயுற்வறார் அகனேரும் வதகேயற்றேர் என்று 

ஒதுக்கப்படுகின்றனர். 

வேகலயற்ற இகளவயாரும் இேர்களுடன் 

இகணக்கப்பட்டுள்ளனர். 

இவ்வுலகத்தால் ஒதுக்கபப்ட்ட இகளவயார், தீவிெோதம், ேன்முகற, 

குற்றத் கதாழில்கள் என்று, அழிகே ேளர்க்கும் குழுக்களில் 

இகணகின்றனர். இத்தககய 'ஒதுக்கும்' கலாச்ொெத்தில் ோழும் நாம், 

நம்பிக்கககய இன்னும் உறுதியாகப் பற்றிக்ககாள்ள வேண்டும். 

நம்பிக்கக காட்டும் பாகத எளிதானதல்ல. 

அப்பாகதயில் நாம் தனித்துச் கெல்ேதும் இயலாது. ஆப்ரிக்காவில் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பழகைாழி, இக்கருத்கத ேலியுறுத்துகிறது: "நீ 

யவகமாகச் மசல்ல விரும்பினால், தனிய ச் மசல்; ஆனால், நீ மதாளலதூேம் 

மசல்ல விரும்பினால், மற்றவயோடு யசர்ந்து மசல்." 

'நம்பிக்கக' என்ற கருத்துடன், நான் கூறவிகழயும் ைற்வறாரு கருத்து, 



'சந்திக்கும் கலாச்சாேம்'. நாம் ஒவ்கோருேரும் வேறுபட்டேர்கள் 

என்றாலும், நம்மிலும் உயர்ந்த பல இலக்குகள் உள்ளன. 

உயர்ோன நம் ைக்கள், உயர்ோன நம் நாடு என்ற இந்த இலக்குககள 

அகடய, நாம் அகனேரும் இகணந்து ேழி நடக்கவேண்டும். 

கடவுள் உங்கள் அகனேகெயும் ஆசீர்ேதிப்பாொக. 

எனக்காக வேண்டிக்ககாள்ளுங்கள். நீங்கள் ைத நம்பிக்ககயற்றேர் 

என்பதால், கெபிக்க இயலாது என்று கொல்வீர்களானால், எனக்கு 

நல்லகே நடக்கவேண்டும் என்று ைனதாெ விரும்புங்கள். உங்கள் 

அகனேருக்கும் நன்றி. 

ஆதாெம் : ேத்திக்கான் ோகனாலி 
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