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உலகளாவிய இளளஞர்களின் தீவிரப்படலும,
ச ா லி த்திற்கான சபாராட்டமும

Eric London,   30 October 2019 

உலகெங்கிலும,  ஈக்வ்வடக்வடோர,  கலபனா்வடோன,  பிர்வடோனஸ,  ்வட ஜேரமன,

அகமரிக்ெ்வடோ, ஈர்வடோக், சிலி மற்றும ும் ஹறும் ஹைட்டி ்வடப்வடோனற ெல்வடோச்ற கலாச்ச்வடோரரீதியில
தனத்துவம்வடோனா ான ந்வடோடுெளில,  கத்வடோழில்வடோள வரக்ெ இும் ஹளஞரெளின ஒர
புதிய தும் ஹலமுும் ஹற உலெள்வடோவிய வரக்ெ ்வடப்வடோர்வடோட்க ெளத்தில பலம்வடோெ
நுும் ஹைந்து வரகிறது.

ற கலாச்சமீபத்திய கவகு ஜேனா ஆரப்ப்வடோட்கங்ெளின ற கலாச்சரவ்வடதற கலாச்ச அளும் ஹவ

்வடமற்்வடெ்வடோளிட்டு, ெ்வடோரடியனன ும் ஹற கலாச்சமன டிஸக்வடோல ற கலாச்சமீபத்தில எழுதினா்வடோர:

“ஒவ்கவ்வடோர ான ந்வடோட்டின ்வடப்வடோர்வடோட்கங்ெளும விபரங்ெளில

்வடவறுபட்டுள்ளனா எனற்வடோலும ற கலாச்சமீபத்திய எழுச்சிெள் ஒர முக்கிய

ெ்வடோரணிும் ஹய பகிரந்து கெ்வடோள்வத்வடோெ கதரிகிறது:  இும் ஹளஞரெள் [...]

உலெளவில இும் ஹளஞரெளினாது நிும் ஹற்வடவற்வடோத இந்த

அபில்வடோும் ஹஷைெளின புலப்ப்வடோடு,  கவடிப்பதற்ெ்வடோனா மணித்துளிெள் ஓடிக்

கெ்வடோண்டிரக்கும அரசியல கவடிகுண்டுெும் ஹள உரவ்வடோக்கி வரகிறது.

இந்திய்வடோவில ஒவ்கவ்வடோர ம்வடோதமும,  ஒர மிலலியன ்வடபர 18

வயதும் ஹகந்து,  வ்வடோக்ெளிக்கும நிும் ஹலும் ஹய அும் ஹககிற்வடோரெள்.  மத்திய

கிைக்கு மற்றும வக ஆபிரிக்ெ்வடோவில,  மதிப்பிகப்பட்க அளவில 27

மிலலியன இும் ஹளஞரெள் அடுத்த ஐந்த்வடோண்டுெளில கத்வடோழில்வடோளர

ற கலாச்சந்ும் ஹதயில நுும் ஹைவ்வடோரெள்.”

வரல்வடோற்றில கபரிதும ெலவியறிவ கபற்ற,  கத்வடோழிலநுட்பரீதியில

ஒரவ்வடர்வடோடு ஒரவர இும் ஹர் இணைந்த ான நெரபுற தும் ஹலமுும் ஹறயின இந்த

அரசியல விழிப்புர் இணைரவ ஒட்டுகம்வடோத்த கத்வடோழில்வடோள வரக்ெத்திற்கும

அத்திய்வடோவசிய மூ்வடல்வடோப்வடோய முக்கியத்துவத்ும் ஹதக் கெ்வடோண்டுள்ளது. 

மிச்சிென, ககட்ர்வடோய்டில வ்வடோய்ன ம்வடோநில பலெும் ஹலக்ெைெத்தில ெலலூரி ம்வடோர் இணைவரெள்

1990  ெளின ஆரமபத்தில பிறந்த,  இனும் ஹறய இும் ஹளஞரெள்,

்வடற கலாச்ச்வடோவியத் ஒனறியத்தின ெும் ஹலப்பு "வரல்வடோற்றின முடிும் ஹவ"

குறிக்கிறது எனறும,  இும் ஹளஞரெள் த்வடோர்வடோளவ்வடோத  ஜேனாான ந்வடோயெத்தின

கவற்றிய்வடோல குறிக்ெப்பட்க,  வரக்ெ ்வடப்வடோர்வடோட்கம மற்றும ்வடப்வடோர

இலல்வடோத ஓர உலகில வளரவ்வடோரெள் எனற அும் ஹனாத்து

வ்வடோதங்ெும் ஹளயும மறுத்துும் ஹரக்கும அனுபவங்ெும் ஹளப் பகிரந்து

கெ்வடோள்கிற்வடோரெள்.

இப்்வடப்வடோது நிலவம முதல்வடோளித்துவ நிும் ஹலும் ஹம ற கலாச்சகிக்ெவியல்வடோதத்வடோெ

ஆகி விட்கது எனபத்வடோல மிலலியன ெர் இணைக்ெ்வடோனா இும் ஹளஞரெள்

ஆரப்ப்வடோட்கங்ெளில இறங்கி வரகிற்வடோரெள்.  அவரெள் இனாம,

ப்வடோலினாம அலலது தன அும் ஹகய்வடோளம ற கலாச்சமபந்தப்பட்க பிரச்சிும் ஹனாெள்

மீது ஆரப்ப்வடோட்கம கற கலாச்சய்யவிலும் ஹல ம்வடோற்வடோெ அவரெள் ற கலாச்சமூெத்தின

ஆத்வடோரவளங்ெள் எவ்வ்வடோறு ஒதுக்ெப்படுகினறனா எனபதற்ெ்வடோெ

ஆரப்ப்வடோட்கம கற கலாச்சய்கிற்வடோரெள்.  அவரெள் குறுங்குழுவ்வடோனா பிளவெும் ஹள

நிர்வடோெரித்து,  அரச ஒடுக்குமுும் ஹறக்கு எதிர்வடோெ தங்ெளின உயிும் ஹர்வடய

பர் இணையம ும் ஹவத்து வரகிற்வடோரெள் ஏகனானற்வடோல ஏெ்வடோதிபத்திய ்வடப்வடோர,

ப்வடோசிற கலாச்சவ்வடோத பிற்்வடப்வடோக்குத்தனாம,  நிதியியல கான நரக்ெடிெள் மற்றும

ப்வடோரியளவில ற கலாச்சமூெ ற கலாச்சமத்துவமினும் ஹம எனா 20  ஆம நூற்ற்வடோண்டில

எதிரநினற அ்வடத தீரக்ெப்பக்வடோத வரல்வடோற்று ்வடெள்விெும் ஹள அவரெள்

எதிரகெ்வடோண்டிரக்கிற்வடோரெள்.  இது எலல்வடோவற்றுக்கும ்வடமல்வடோெ

ெ்வடோலநிும் ஹல ம்வடோற்ற ்வடபரிகரெள் எனற ்வடபர்வடோபத்து கத்வடோங்கி

கெ்வடோண்டிரக்கிறது.

இப்்வடப்வடோது 30  வயதுக்குக் குும் ஹறந்த இும் ஹளஞரெள்,  உலெ

மக்ெள்கத்வடோும் ஹெயில ப்வடோதிக்கு அதிெம்வடோெவம மற்றும துும் ஹர் இணை-ற கலாச்சறும் ஹை்வடோரன

ஆபிரிக்ெ்வடோ,  மத்தியக் கிைக்கு மற்றும கதற்கு மற்றும கதனகிைக்கு

ஆசிய்வடோ எனா உலகின மிெ ்வடவெம்வடோெ வளரந்து வரம

பிர்வடோந்தியங்ெளின மக்ெள்கத்வடோும் ஹெயில 65  ற கலாச்சதவீதத்திற்கும

அதிெம்வடோெவம உள்ளனார.

இும் ஹளஞரெளினாது தீவிரமயம்வடோகும நிெழ்ச்சிப்்வடப்வடோக்கு வளரம

ான ந்வடோடுெளுக்குள் மட்டுப்படுத்தப்பகவிலும் ஹல. ும் ஹெயகக்ெ

கத்வடோும் ஹல்வடபசிெள் மற்றும ற கலாச்சமூெ ஊகெங்ெள்வடோல கதள்ளத்கதளிவ்வடோெ

எடுத்துக்ெ்வடோட்கப்படும கத்வடோழிலநுட்ப ம்வடோற்றங்ெள் உலகெங்கிலும

கத்வடோழில்வடோள வரக்ெ இும் ஹளஞரெளின அரசியல ெண்்வடர் இணை்வடோட்கத்ும் ஹத

ஒனறுபடுத்தி வரகிறது.

அகமரிக்ெ்வடோவில,  ெமயூனற கலாச்ச-வி்வடர்வடோத அும் ஹமப்ப்வடோனா ெமயூனற கலாச்சத்த்வடோல

ப்வடோதிக்ெப்பட்கவரெளின நிும் ஹனாவ அும் ஹமப்பு இவ்வ்வடோரம ான நகத்திய ஒர

ெரத்துக்ெணிப்பு, 23  இல இரந்து 38  வயதுும் ஹகய இும் ஹளஞரெளில

70  ற கலாச்சதவீதத்தினார அவரெள் பதவிக்கு ஒர ்வடற கலாச்ச்வடோற கலாச்சலிற கலாச்ச ்வடவட்ப்வடோளும் ஹர

ஆதரிக்ெக்கூடும எனறு கூறியத்வடோெ அறிவித்தது.  ஐ்வடர்வடோப்ப்வடோ

எங்கிலும்வடோனா ெரத்துக்ெணிப்புெள் இும் ஹளஞரெளிும் ஹக்வடய ற கலாச்சமூெப்

புரட்சிக்ெ்வடோனா ஆதரவ அதிெரித்து வரவும் ஹதக் ெ்வடோட்டுகினறனா.  இந்த

்வடெ்வடோும் ஹகயில,  வக அகமரிக்ெ்வடோ மற்றும ஐ்வடர்வடோப்ப்வடோவில மிலலியன

ெர் இணைக்ெ்வடோ்வடனா்வடோர சற்றுச்சூைல ்வடபரிகரெளுக்கு எதிர்வடோனா

ஆரப்வடோட்கங்ெளில பங்கெடுத்தனார.

தீவிரமயப்பட்டு வரம இளம தும் ஹலமுும் ஹற கத்வடோழில்வடோளரெும் ஹள,

முதல்வடோளித்துவ அும் ஹமப்புமுும் ஹறயின உயிரவ்வடோழ்வக்ெ்வடோனா



அச்சறுத்தல்வடோெ ஆளும வரக்ெம ப்வடோரக்கிறது.  ஒர சிந்தும் ஹனா

குை்வடோமின 2013  மூ்வடல்வடோப்வடோய ஆவர் இணைத்தின வ்வடோரத்ும் ஹதெளில

கூறுவத்வடோனா்வடோல,  “20-29  வயதுக்கு உட்பட்க பரவ வயதும் ஹகந்த

இும் ஹளஞரெள் குறிப்ப்வடோெ தீவிரமயப்பகலுக்கு இும் ஹயந்து கெ்வடோடுக்கும

தனும் ஹம கெ்வடோண்கவரெள்"  எனற உண்ும் ஹமக்கு எதிர்வடோெ இந்த

அும் ஹமப்புமுும் ஹறும் ஹய ப்வடோதுெ்வடோக்ெ முதல்வடோளித்துவ வரக்ெம

வலலுனாரெள் மற்றும பகுப்ப்வடோய்வ்வடோளரெளின ஒர பும் ஹகும் ஹய்வடய

நியமித்துள்ளது.

“கப்வடோரள்வடோத்வடோர அபிவிரத்தியும,  ற கலாச்சமூெஅரசியல நிும் ஹலகுும் ஹலவம,”

எனறு தும் ஹலப்பிட்க மற்கற்வடோர சிந்தும் ஹனா குை்வடோமின 2018  ஆய்வம

இ்வடதரீதியில பினவரம்வடோறு எச்ற கலாச்சரிக்கிறது:

“இும் ஹளஞரெளின இந்த விும் ஹரவ்வடோனா வளரச்சிக்கு மிெப் கபரியளவில

புதிய ்வடவும் ஹலெும் ஹள உரவ்வடோக்ெ ்வடவண்டியுள்ளது,  இது ஒர

தீவிரம்வடோனா கப்வடோரள்வடோத்வடோர பிரச்சிும் ஹனாய்வடோகும,  அ்வடத்வடவும் ஹளயில

இும் ஹளஞர ்வடவும் ஹலவ்வடோய்ப்பினும் ஹமயின வளரச்சிய்வடோனாது குறிப்ப்வடோெ

வலுவ்வடோனா ஸதிரமினும் ஹம விும் ஹளும் ஹவ ஏற்படுத்தி, உள்ான ந்வடோட்டு ்வடப்வடோரெள்,

புரட்சிெள் மற்றும அரசின முறிவெள் உட்பக பல்வடவறு அரசியல

கெ்வடோந்தளிப்புெளில பங்கெடுக்ெக்கூடியவரெளின ஒர "பும் ஹகும் ஹய"

உரவ்வடோக்கிவிடும.”

ஆனா்வடோல நிதியியல பிரபுத்துவ்வடம்வடோ உலகின கற கலாச்சலவவளத்ும் ஹதக்

குவித்து ும் ஹவத்துக் கெ்வடோண்டு,  ்வடப்வடோதிய ்வடவும் ஹலெள்,  இலவற கலாச்ச ெலவி,

மரத்துவ ெவனப்பு அலலது வீட்டு வற கலாச்சதி ஆகியவற்றுக்கு எந்த

வழிவும் ஹெயும கற கலாச்சய்வதிலும் ஹல.  அ்வடத 2018  ஆய்வ கத்வடோகரந்து

குறிப்பிடுகிறது:  “இும் ஹளஞரெளில கபரமப்வடோனும் ஹமயினார கிர்வடோமப்புற-

ான நெரபுற புலமகபயரந்தவரெள்வடோவர,  ஆெ்வடவ 'இளும் ஹம துடிப்பும'

கற கலாச்சறிவ்வடோனா ான நெரமயம்வடோக்ெல ெ்வடோரணிெளும ஒனறிும் ஹர் இணைந்து

கற கலாச்சயலபட்டு,”  ஒட்டுகம்வடோத்தம்வடோெ கத்வடோழில்வடோள வரக்ெத்தின மீது

"குறிப்ப்வடோெ ஸதிரப்ப்வடோட்ும் ஹகக் குும் ஹலக்கும பலம்வடோனா ப்வடோதிப்ும் ஹப

உரவ்வடோக்குகினறனா.” “மக்ெள்கத்வடோும் ஹெயில மிெவம தீவிரத்தனும் ஹமயின

பக்ெம ற கலாச்ச்வடோய்ந்த ப்வடோெம எண்ணிக்ும் ஹெயில அதிெரிக்கிறது எனபது

மட்டுமலல,  ம்வடோற்வடோெ அது பிரத்வடோனா ான நெரங்ெள்/  அரசியல

ும் ஹமயங்ெளிலும ஒனறுதிரண்டுள்ளனா.”

கத்வடோழில்வடோள வரக்ெத்தின அதிெரித்துவரம தீவிரமயப்பகும் ஹல ஒடுக்ெ

அகமரிக்ெ ஏெ்வடோதிபத்தியம மிெவம ெவனாம்வடோெ தய்வடோரிப்புெும் ஹளச்

கற கலாச்சய்து வரகிறது.

“2030  இல இரந்து 2050  வும் ஹரயில உலகில ஆட்சிெளுக்ெ்வடோனா

ற கலாச்சவ்வடோலெள்: இும் ஹளஞரெள், ்வடவும் ஹலவ்வடோய்ப்பினும் ஹம, ான நெரப்புறம மற்றும

்வடெ்வடோபம"  எனறு தும் ஹலப்பிட்க 2018  அகமரிக்ெ இர்வடோணுவ எதிரெ்வடோல

ஆய்வெள் குழுவின ஒர பிரிவ குறிப்பிடுும் ஹெயில,  “ற கலாச்சமூெ

விபரங்ெளின தனும் ஹமெள்,  ற கலாச்சமத்துவமினும் ஹமயின வளரச்சி,

மிெப்கபரம ான நெரங்ெளின கற கலாச்சலவ்வடோக்கு மற்றும புதுப்பிக்ெப்பட்க,

குும் ஹறந்தபட்ற கலாச்சம அதிெரிக்ெப்பட்க,  ஆத்வடோரவளங்ெளின ்வடப்வடோட்டிக்ெ்வடோனா

ற கலாச்ச்வடோத்தியக்கூறு"  ஆகியும் ஹவ அண்மித்த எதிரெ்வடோலத்தில

"்வடமற்கெ்வடோண்டும கூடுதல அரச ்வடத்வடோலவிெள் ஏற்படுவதற்ெ்வடோனா

நி ஜேம்வடோனா ற கலாச்ச்வடோத்தியக்கூறு"  இரப்பும் ஹத அரத்தப்படுத்துகிறது எனறு

வ்வடோதிடுகிறது.

உலகின இும் ஹளஞரெள் மற்றும ம்வடோர் இணைவரெளின ற கலாச்சமூெ ற கலாச்சக்தியும

புத்திக் கூரும் ஹமயும அதிெ்வடோரத்திற்ெ்வடோனா வரவிரக்கும புரட்சிெரப்

்வடப்வடோர்வடோட்கத்தில கத்வடோழில்வடோள வரக்ெத்திற்ெ்வடோனா பலத்திற்கு மிெப்கபரம

ஆத்வடோரவளங்ெள்வடோகும.  இும் ஹளஞரெள் அழுத்தத்ும் ஹத அளவிடும

ெரவிெள்வடோவர. தற கலாச்ச்வடோப்த ெ்வடோலம்வடோெ வரக்ெ ்வடப்வடோர்வடோட்கங்ெள் ான நசக்ெப்பட்க
பினனார,  இும் ஹளஞரெளின தீவிரமயப்பகல்வடோனாது கத்வடோழில்வடோள

வரக்ெத்தின ஒர பரந்த இயக்ெம ற கலாச்சரவ்வடதற கலாச்ச அளவில அபிவிரத்தி

அும் ஹகந்து வரகிறது எனபதற்கு ஒர கதளிவ்வடோனா ற கலாச்சமிக்ும் ஹஞய்வடோகும.

ஒர புரட்சிெர தும் ஹலும் ஹமயின அபிவிரத்தியும, இத்தும் ஹெய ்வடமகலழும

்வடப்வடோர்வடோட்கங்ெளுக்குள் ஓர அரசியல மற்றும வரல்வடோற்று

முன்வடனா்வடோக்ும் ஹெ உட்புகுத்துவது்வடம முக்கிய ்வடெள்விய்வடோகும.

இும் ஹளஞரெள்,  20  ஆம நூற்ற்வடோண்டிலும மற்றும 20  ஆம

நூற்ற்வடோண்டின முதல இரண்டு தற கலாச்ச்வடோப்தங்ெளிலும கத்வடோழில்வடோள

வரக்ெத்தின அதிமுக்கிய புரட்சிெர மற்றும எதிரபுரட்சிெர வரல்வடோற்று

அனுபவங்ெும் ஹள தங்ெளின புரட்சிெர ான நகவடிக்ும் ஹெெளுக்ெ்வடோனா

அடித்தளம்வடோெ கெ்வடோள்ள ்வடவண்டும.

ான ந்வடோனெ்வடோம அகிலத்தின அும் ஹனாத்துலெக் குழு (ICFI) மற்றும ்வடற கலாச்ச்வடோற கலாச்சலிற கலாச்ச

ற கலாச்சமத்துவக் ெட்சிய்வடோல இனறு பிரதிநித்துவம கற கலாச்சய்யப்படும

ட்கர்வடோட்ஸகிற கலாச்ச இயக்ெம மட்டு்வடம இந்த வரல்வடோற்றின உரவடிவம்வடோெ

உலகில உள்ள ஒ்வடர அரசியல ்வடப்வடோக்ெ்வடோகும. 1917 ரஷ்ய புரட்சியில

விள்வடோடிமீர கலனன மற்றும லி்வடய்வடோன ட்கர்வடோட்ஸகியின தும் ஹலும் ஹமயின

கீழ் கத்வடோழில்வடோள வரக்ெம வரல்வடோற்றில முதல முும் ஹறய்வடோெ

அதிெ்வடோரத்ும் ஹதக் ும் ஹெப்பற்றிய அந்த வரல்வடோறு வும் ஹரயில ICFI அதன

சவடுெும் ஹளக் கெ்வடோண்டுள்ளது.

இனறு மிலலியன ெர் இணைக்ெ்வடோனா இும் ஹளஞரெள்,  ்வடற கலாச்ச்வடோற கலாச்சலிற கலாச்சத்துகனா்வடோனா

மிெச்சிறிய உறவெும் ஹளக்கூக ும் ஹெவிட்க ஸர்வடோலினற கலாச்சம,  ற கலாச்சமூெ

 ஜேனாான ந்வடோயெம,  முதல்வடோளித்துவ ்வடதசியவ்வடோதம,  முனனா்வடோள் கெ்வடோரிலல்வடோ

ம்வடோ்வடவ்வடோயிற கலாச்ச ெட்சிெள் ான நும் ஹகமுும் ஹறப்படுத்திய கெ்வடோள்ும் ஹெெளுக்கு

எதிர்வடோெ கிளரந்கதழுந்து வரகிற்வடோரெள்.  கத்வடோழில்வடோளரெளும

இும் ஹளஞரெளும மிெச் ற கலாச்சரிய்வடோெ்வடவ அக்ெட்சிெளினாது முதல்வடோளித்துவ-

ற கலாச்ச்வடோரபு,  ்வடதசியவ்வடோத ்வடவும் ஹலத்திட்கங்ெும் ஹள நிர்வடோெரிக்கினறனார.

ட்கர்வடோட்ஸகி முனெணித்தவ்வடோறு,  “மனதகுலத்தின மீது விழும

பிரம்வடோண்கம்வடோனா நிெழ்வெள் இத்தும் ஹெய ெ்வடோலங்ெகந்து வ்வடோழ்ந்து

கெ்வடோண்டிரக்கும அும் ஹமப்புெளின ஒர துரமும் ஹபக் கூக விட்டு

ும் ஹவக்ெ்வடோது.”

மற்கற்வடோர ற கலாச்சக்தி — கத்வடோழில்வடோள வரக்ெம — மீண்டும வரல்வடோற்று

அரங்கிற்கு திரமப வந்துகெ்வடோண்டிரக்கிறது.  புரட்சிெரம்வடோனா

இும் ஹளஞரெள் இந்த ற கலாச்சக்திும் ஹய ்வடான ந்வடோக்கி திரமபி,  ெகந்த ெ்வடோல

்வடப்வடோர்வடோட்கங்ெளின படிப்பிும் ஹனாெும் ஹள உள்கிரகித்து,  இந்த

அடித்தளத்தில அவசியம்வடோனா புரட்சிெர தும் ஹலும் ஹமும் ஹய அபிவிரத்தி

கற கலாச்சய்வதன மூலம்வடோெ தங்ெும் ஹள ஆயுதப்வடோணிய்வடோக்கி கெ்வடோள்ள

்வடவண்டும.  ற கலாச்சமூெ     ற கலாச்சமத்துவத்திற்ெ்வடோனா ற கலாச்சரவ்வடதற கலாச்ச     இும் ஹளஞர மற்றும

ம்வடோர் இணைவரெள்     அும் ஹமப்பில இன்வடற இும் ஹர் இணைவதன மூலம்வடோெ

்வடற கலாச்ச்வடோற கலாச்சலிற கலாச்சத்திற்ெ்வடோனா ்வடப்வடோர்வடோட்கத்ும் ஹத முனகனாடுக்கும்வடோறு உலெ

்வடற கலாச்ச்வடோற கலாச்சலிற கலாச்ச வும் ஹலத் தளம அும் ஹனாத்து இும் ஹளஞரெும் ஹளயும

வலியுறுத்துகிறது.
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