உலக ஜெப நாள் (மார்ச் 3, 2017)
கருப்ப ொறுள்: “நொன் உங்களிடம் அநியொயமொய் நடந்து பகொள்கிறேனொ?”

புவியியல்
பிலிப்ப ன்ஸ் என்ேபைக்கப் டும் பிலிப்பீனியக் குடியரசு பென்கிைக்கொசியொவிலுள்ள, றமற்கு
சிபிக் ப ருங்கடலில் அபமந்துள்ள இபேபமயுள்ள தீவு நொடொகும். இென் ெபைநகரம்
மணிைொ. குறேற ொன் சிட்டி ெொன் இந்நொட்டில் அதிக மக்கள் பெொபகக்பகொண்ட நகரம்.
இந்நொடு 7,107 தீவுகள்பகொண்ட ஒரு தீவுக்கூட்டமொகும். இதில் லூற ொன், வி யொஸ் மற்றும்
மிண்டனொவ் ெொன் மூன்று முக்கியத்தீவுகள். பிலிப்ப ன்ஸ் பகொடியில் உள்ள 3 நட் த்திரங்களும்
இந்ெ மூன்று தீவுகபளறய குறிகின்ேன. 11 தீவுகள் இந்நொட்டின் 95% நிைப் குதிபய
ஆக்கிரமிக்கிேது.
பிலிப்பீன்சு, சிபிக் பநருப்பு ேபளயப் குதியில் அபமந்துள்ளெொலும், நிை நடுக்றகொட்டுக்கு
அண்பமயில் உள்ளெொலும் பூகம் ங்களும், சூேொேளிகளும் ஏற் டுேெற்கொன ேொய்ப்புகள்
அதிகமொக உள்ளன. கடந்ெ 10 ேருட கொைத்தில் கடுபமயொன சூேொேளிகளின் எண்ணிக்பக
அதிகரித்திருக்கிேது. இதில் நேம் ர் 8, 2013-இல் ேந்து, ப ரும் ற ெத்பெ உண்டொக்கி,
ஆயிரக்கணக்கொன உயிர்கபள பகொள்பளயொடிய பையொன் சூேொேளிெொன் பிலிப்ப ன்ஸின்
ரித்திரத்தில் மிக றமொ மொன சூேொேளியொக கருெப் டுகிேது.
பிலிப்ப ன்ஸில் ப ொதுேொக அதிகமொன மபையும், ஈரப் ெமும், கடுபமயொன
பேயிலுமிருக்கும். ஒவ்பேொரு ேருஷமும் மொர்ச் முெல் அக்றடொ ர் ேபர பேப் நிபை
அதிகமொகயிருக்கும்; பின்பு, நேம் ர் முெல் பிப்ரேரி ேபர ருேமபை கொரணமொக பேப் நிபை
குபேயும். இதில் றம மொெத்தில் ெொன் மிக அதிகமொன பேப் நிபையும், ஜனேரில் மிக
குபேேொன பேப் நிபையும் கொணப் டும். ெற்ற ொபெய ருேநிபை மொற்ேத்ெொல்
ேேட்சிகளும், புயல் பேள்ளங்களும் அதிகரித்துள்ளது.

வரலாறு
மொர்ச் 16, 1521-அன்று ஸ்ப யினிலிருந்து கிைக்கு இந்திய தீவுகளுக்கு யணம்
ப ய்துபகொண்டிருந்ெ ஃப ர்டினன்ட் றமபகல்ைன் பிலிப்ப ன்ஸிற்கு ேந்ெதுெொன் றமற்கத்திய
நொடுகளிலிருந்து அந்நொட்டிற்கு ேந்ெ முெல் விஜயம்.
பிலிப்ப ன்பை ஸ்ப யின் நொடு ஆகிரமித்ெவுடன், முெலில் ை சிறு சிறு
ரொஜ்ஜியங்கபளக்பகொண்ட பிலிப்ப ன்பை ஒறர ஆட்சிக்குள்பகொண்டு ேந்ெது ஸ்ப யின் நொடு.
அதுமட்டுமல்ைொமல், முன்றனறிேந்துபகொண்டிருந்ெ இஸ்ைொமிய மக்கள்கூட்டத்பெயும்
பெற்குேபர விரட்டியது. பிலிப்ப ன்ஸ் என்ே ஒரு நொடு உருேொேெற்கொன முெல் ேபரபே
ஸ்ப யின் நொறட அபமத்ெது. இபடப் ட்ட 3 ஆண்டுகள் (கி.பி. 1762-1764 ) ெவிர அறநக
ஆண்டுகளுக்கு (கி.பி. 1565-1821) கிைக்கு இந்திய தீவுகள் அபனத்தும் ஸ்ப யினொல்
ஆக்கிரமிக்கப் ட்டது. இபடப் ட்ட அந்ெ 3 ேருடங்கள் மொத்திரம் ஆங்கிறையர்களொல்
ஆக்கிரமிக்கப் ட்டது.

மக்கள்
ெற்ற ொது, ஆசியொவிறைறய மிக அதிகமொன மக்கள் பெொபக ேளர்ச்சி விகிெம் உள்ள நொடுகளில்
ஒன்ேொக (2.04%) பிலிப்ப ன்ஸ் திகழ்கிேது. ஜூபை 27, 2014-இன் கணக்பகடுப்பின் டி,
இந்நொட்டின் மக்கள் பெொபக 100 மில்லியனொக இருந்ெது.
இந்நொட்டில் ஆங்கிைறம ப ொதுேொக ற
விளங்குகிேது.

ப் டும் பமொழியொகவும், ஆட்சி பமொழியொகவும்

மதம்
ஆரம் நூற்ேொண்டுகளில், இந்திய றெ த்தில் இருந்து ேந்ெ இந்து நம்பிக்பககள், ெத்துேங்கள்
மற்றும் இைக்கியத்தின் ெொக்கம் பிலிப்ப ன்ஸில் அதிகமொகறேயிருந்ெது. பின்பு, ஸ்ப யின்
நொட்டின் ஆக்கிரமிப் ொல் கிறிஸ்ெேம் மிக விபரேொக ரவியது. இென் கொரனமொக இப்ற ொது
பிலிப்ப ன்ஸில் 80% மக்கள் றரொம கத்றெொலிக்க மெத்பெறய பின் ற்றுகிேொர்கள். ஆனொல்,

பிலிப்ப ன்ஸின் அர ொங்கறமொ மெ ொர்பின்றிறய ப யல் டுகிேது. 2012-இன்
கணக்பகடுப்பின் டி, 5-11% மக்கள் இஸ்ைொம் மெத்பெ ொர்ந்ெேர்கள். இதில் அறநகர் ன்னி
இஸ்ைொபம பின் ற்றுகின்ேனர்.

பிலிப்பபன்ஸில் ஜபண்கள்
16-ஆம் நூற்ேொண்டில் ஸ்ப யின் பிலிப்ப ன்பை ஆக்கிரமிப் ெற்கு முன் ொக, அந்நொட்டில்
ப ண்களுக்கு முெொயத்தில் அதிக மதிப்பும் அந்ெஸ்துமிருந்ெது.
றெ த்தின் ப ொருளொெொர பின்னபடவினொல் அறநக ப ண்கள் ெங்கள் குடும் த்பெ விட்டு
பேளிநொடுகளுக்கு ப ன்று றேபை றெடக்கூடிய நிபை உள்ளது. இப் டியொக ஆண்களும்
ப ண்களும் பேளிநொடுகளுக்கு ப ல்ேதினிமித்ெம் றெ த்தின் அந்நிய ப ைேொனி ேருமொனம்
ஆண்படொன்றுக்கு ஏேக்குபேய 26 பில்லியன் அபமரிக்க டொைர் என மதிப்பிடப் ட்டுள்ளது.
பிலிப்ப ன்ஸின் ப ொருளொெொரம் ெற்ற ொது விே ொயம், ஏற்றுமதி மற்றும் இேக்குமதிபய
ொர்ந்திருந்ெொலும், பெொழில்மயமொன ப ொருளொெொரமொக மொே ற ொரொடிக்பகொண்டிருக்கிேது.
இதுேபரக்கும் பிலிப்ப ன்ஸிற்கு இரு முபே ப ண்கள் பிரெமர்களொக இருந்திருந்ெொலும்,
அந்நொட்டில் அதிக ட் மொன ப ண்கள் ேறுபமயினொலும், சிறுபமப் டுத்ெதினொலும்
ேபெக்கப் டுகிேொர்கள். இந்நொட்டின் அரசியைபமப்பின் டி, ப ண்களுக்கு ம
உரிபமகளிருந்ெொலும், இேர்கள் இன்னமும் ப யிலும், வீட்டிலும், நொட்டிலும்
சிறுபமப் டுத்ெப் டுகின்ேொர்கள்.
பிலிப்ப ன்ஸின் திருச் ப கள் ங்கம் ப ண்களுக்கு விறரொெமொக நடக்கும் ேன்முபேகபள
குபேக்கும் முயற்சியில் ெனது திருச் ப கபள ற ர்ந்ெ ப ண்களுக்கு ப த்ெபைேர்களொக
றெபேயொன யிற்சியும் கல்வியும் ேைங்கிக்பகொண்டிருக்கிேது. ற ப்டிஸ்ட், பமெடிஸ்ட் மற்றும்
யுபனட்படட் திருச் ப களின் ப ண்கள் அபமப்பு பெொடர்ந்து ப ண்களுக்கு விறரொெமொன
ேன்முபேகபள குபேக்க ை பிரச் ொரங்கபள நடத்திக்பகொண்டிருக்கிேது.

