
டன்டஸ் �� ெபயர ்�மரச்னம் ��த்த 
ஆேலாசைனகள் பற்�ய கட்�ைர 
 
2020-ஆம் ஆண்�ல் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட், பிேரானா ெடய்லர் மற்�ம் ெரஜிஸ் 
ேகார்ச்சின்ஸ்கி-பாக்ெகட் ஆகிேயாாின் மரணங்கள் உள்�ாி�ம், வட அெமாிக்கா 
மற்�ம் உலெகங்கி�ம் எதிர்ப்� மற்�ம் எ�ச்சிையத் �ண்�ன. க�ப்பினர், �ர்விகக் 
��யினர் மற்�ம் பிற சம உாிைம ேகா�ம் ச�கங்களின் வாழ்வியல்ைபத் ெதாடர்ந்� 
க�னமானாதாக்கி வ�ம் அதிகாரப் ப�நிைல மற்�ம் திட்டமிட்�ச் ெசய்யப்ப�ம் 
இனெவறிக்� எதிராகப் ேபாரா�வ�ம் மக்களின் ேகாபத்ைத ெவளிப்ப�த்�ம் வைகயில் 
சிைலகள் தகர்க்கப்பட்டன மற்�ம் இனெவறிச் ெசயல்கள் மற்�ம் அ�ைமத்தனத்ைத 
ஆதாித்தவர்க�க்� அளிக்கப்பட்ட அங்கீகாரம் மற்�ம் வி��கள் பறிக்கப்படேவண்�ம் 
என ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் அைழப்� வி�த்தனர். 
 
திட்டமிட்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் இனெவறி சார்ந்த நடவ�க்ைககளால் ெதாடர்ந்� 
பாதிக்கப்ப�பவர்க�க்� நீதி கிைடப்பதற்கான அைழப்�களால், தரமான வாழ்விடத்ைத 
உ�வாக்�வதன் �க்கியத்�வம் �றித்த உைரயாடல்க�க்கான உடன�த் ேதைவக்கான 
அவசியம் எ�ந்��ள்ள�. ெபா� இடங்கள் �றித்த திட்டமி�தல், வ�வைமத்தல் மற்�ம் 
நிர்வகித்தல் ஆகியவற்�க்கான இந்த அ���ைற, அைனவைர�ம் உள்ளடக்கிய 
மற்�ம் உாிைம ெகாண்ட, �றிப்பாக ெடாராண்ேடாவில் உள்ள க�ப்பின மற்�ம் 
�ர்�கக் ��யினர் ச�கங்க�க்� ஒத்திைசந்த பா�காப்பான நகர ஸ்தலங்கைள 
உ�வாக்�வதற்கான �றிக்ேகாள் சார்ந்த ம�பாிசீலைனக்கான அவசியத்ைத 
ஏற்ப�த்தி�ள்ளன. மக்கைள அல்ல� வசிப்பிடப் பள்ளிகைள நி��வதில் �க்கியப் பங்� 
வகித்த ஒ�வர� நிைனவாகப் ெபயாிடப்பட்ட நி�வனத்ைத அ�ைமப்ப�த்திய ஒ�வாின் 
ெபயர் �ங்கா�க்�ச் �ட்டப்ப�வ�, நம� ச�கத்தின் அங்கமான க�ப்பின மற்�ம் 
பழங்��யினர் அங்கீகாிக்�ம் அல்ல� வி�ம்�ம் ெசயலாக அைமயா�. 
 
ஜூன்,2020-இல், டன்டஸ் �தியின் ெபயர் மாற்றப்பட ேவண்�ம் என ஒ� ஆன்ைலன் 
ம� சமர்ப்பிக்கப்பட்ட�. 14,000-க்�ம் அதிகமாேனார் ைகெயாப்பமிட்� சமர்ப்பித்த 
இந்த ம�வில், ஸ்காட்�ஷ் அரசியல்வாதி ெஹன்றி டன்டஸ் ெபயாில் இந்தத் ெத� 
ெபயாிடப்பட்�ள்ளதற்� ஆட்ேசபம் ெதாிவிக்கப்பட்ட�. அட்லாண்�ய அ�ைம வணிக 
ஒழிப்ைபத் தாமதப்ப�த்தி, அதன் காரணமாக அைர மில்�ய�க்�ம் அதிகமான 
க�ப்பின மக்கள் பிாிட்�ஷ் ேபரரசால் அ�ைமப்ப�த்தப்படக் க�வியாக இ�ந்தாதாக 
தாமஸ் மீ� �ற்றம் சாட்டப்பட்�ள்ள�. ம��க்�ப் பதிலளிக்�ம் விதமாக, நகரத்தின் 
க�ப்பின இனெவறி எதிர்ப்�ப் பிாி� மற்�ம் �ர்�கக்��யினர் விவகார அ�வலகம் 
ஆகியைவ உள்ளிட்ட நகர ஊழியர்களின் பணிக்��ைவ அைமக்�மா� ேமயர் ஜான் 
ேடாாி, நகர ேமலாளர் கிறிஸ் �ர்ேரைவக் ேகட்�க்ெகாண்டார். 
 
டன்டஸ் �திக்� ம�ெபயாி�ம் ம��க்�ப் பதிலளிக்�ம் நகர ேமலாளாின் அறிக்ைகைய 
ெசப்டம்பர்-30 அன்� நகர சைப ஏகமனதாக ஏற்�க்ெகாண்ட�. ெடாெரான்ேடாவாசிகள் 
மற்�ம் க�ப்பினத்தவர், �ர்�கக் ��யினர், அ�கத்தக்க ச�கத்தினர் மற்�ம் 
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சமஉாிைம ேகா�ம் பிற ச�கங்க�டன் ெபா� ஆேலாசைனகைள ேமற்ெகாள்வதற்� 
இந்த அறிக்ைகயில் உ�தி வழங்கப்பட்ட�. 
 
ெபயரில் என்ன இ�க்�ற�? 
 
டன்டஸ் �திக்� ம�ெபயாி�வ� அவசியமா, ஆம் என்றால் எவ்வா� என்ப� 
ேபான்றைவ இந்த ஆேலாசைனயில் மதிப்பிடப்ப�ம்: 
 
 டன்டஸ் �தி என்ற ெபயைர மாற்றாமல் ெபயர் பலைககள் மற்�ம் அைடயாள 

ேபார்�கள் �லம் ��தல் வரலாற்�த் தகவல்கைள வழங்�தல் 
 டன்டஸ் �தி என்ற ெபயைர மாற்றாமல், ெபயாில் டன்டஸ் என்ற ெசால் ெகாண்ட 

அைனத்� நகர ெசாத்�க்க�க்�ம் (�.�.சி தவிர) ம�ெபயாி�தல் 
 டன்டஸ் என்ற ெசால் ெகாண்ட ெத� மற்�ம் அைனத்� நகரச் ெசாத்�க்க�க்�ம் 

ம�ெபயாி�தல் 
 
இ� டன்டஸ் �திேயா� மட்�ம் சம்பந்தப்பட்டதல்ல. நாம் எவ்வா� ெபயாி�கிேறாம், 
யாைர மதிக்க வி�ம்�கிேறாம், யார் இங்� �றிப்பிடப்ப�கிறார்கள், யார் 
�றிப்பிடப்படவில்ைல என்ப� ேபான்ற பல விஷயங்கைள இ� உள்ளடக்கிய�. இப் 
ெபயர்கள் நாம் வா�ம் ச�கத்ைத�ம், நாம் அைமக்க வி�ம்�ம் ச�கத்ைத�ம் 
பிரதிப�க்கிறதா? ெடாெரான்ேடாவின் நகரச் ெசாத்�க்க�க்�ப் ெபயாி�த�ம் 
ம�ெபயாி�த�ம் மற்�ம் பிற வைகயான அங்கீகாரங்க�க்கான வழிகாட்�தல் 
ெகாள்ைககள் உட்பட, ஒட்�ெமாத்த நிைனவக வைரச்சட்டத்ைத உ�வாக்�வதற்கான 
பாிந்�ைரகள் இந்த ஆேலாசைனயின் ேபா� ெபறப்ப�ம். 
 
�ர்�கக் ��யினர் ச�கத்திற்� எதிரான மற்�ம் க�ப்பின ச�தாயத்திற்� எதிரான 
இனெவறிக்�த் தீர்� காண நடவ�க்ைக எ�க்க இந்நகரம் ெகாண்�ள்ள 
உ�திப்பாட்�டன் இந்த மதிப்பாய்� மற்�ம் ெபா� ஆேலாசைனகள் ஒத்திைசகின்றன. 
க�ப்பின ச�தாய எதிர்ப்� இனெவறிைய எதிர்ெகாள்வதற்காக�ம், ஆப்பிாிக்க 
வம்சாவளிையச் ேசர்ந்த மக்க�க்கான ஐக்கிய நா�கள் சைபயின் சர்வேதச 
தசாப்தத்திற்� அதிகாரப்�ர்வ அங்கீகாரம் அளிக்�ம் வைகயி�ம் ெமய்ப்பா� மற்�ம் 
�ரண்பாட்� ேநக்கம் மற்�ம் �ர்விகக் ��யினர் இைவ சார்ந்� நகரத்தின் தற்ேபாைதய 
அர்ப்பணிப்� ஆகியவற்ைறப் பிரதிப�க்�ம் வைகயில் 2017-ஆம் ஆண்�ல் நகர 
சைபயால் ஏகமனதாக ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ெடாெரான்ேடா ெசயல் திட்ட�ம் இதில் 
அடங்�ம். அ�கத்தக்க ச�கத்தினர் மற்�ம் ெபண்கள் உட்பட பிற சமஉாிைம ேகா�ம் 
ச�கங்களின் பிரதிநிதித்�வ�ம் இந்தப் ெபா�ஆேலாசைனகளில் அடங்�ம். 
 
�ழ்கண்ட �ைறகளில் நீங்கள் உங்கள் க�த்ைத ெவளி�டலாம் அல்ல� 
தகவல் ேசகரிக்கலாம்: 
 

 �� நிகழ்வில் ேபச்சாளராகப் பங்ேகற்றல் 
 ட�ன்ஹால் ெபா� நிகழ்�கள் �ைறக்�த் ெதாைலேபசி �லம் க�த்�ைரத்தல் 
 நகரத்தின் �ட்டாண்ைம மற்�ம் ெபா�ப்பான்ைம வட்டம், பழங்��யினர் 

விவகாரங்கள் ஆேலாசைனக் ��, �ர்விகக் ��யின�க்� தரமான வாழ்விடத்ைத 



உ�வாக்�ம் வட்டம், ெடாராண்ேடா அ�கக்��ய ச�தாயத்தினர் 
ஆேலாசைனக் �� மற்�ம் சமஉாிைம மற்�ம் உள்ளைம� ஆேலாசைனக் ��, 
அத்�டன் வரலாற்�ச் சங்கங்கள், வணிக ேமம்பாட்�ப் ப�திகள் மற்�ம் ச�க 
அைமப்�கள் உள்ளிட்ட �க்கியப் பங்�தாரர்க�டன் சந்திப்�கள் மற்�ம் 
கலந்�ைரயாடல்கள். 

 மிசிசாகா பழங்��யினர், ஹ��ேனாச�னி மற்�ம் ஹூரான்-ெவன்டாட் 
உள்ளிட்ட மர�சார் பிரேதசங்கள் மற்�ம் உடன்ப�க்ைக ேமற்ெகாண்ேடாேரா� 
சந்திப்�கள் 

 ஒ� ெபா�க் க�த்�க் கணிப்� 
 ஆன்ைலன் மதிப்�ட்�டன் ��ய ஒ� வைலப்பக்கம் 
 க�த்� ெதாிவிக்க ஒ� பிரத்ேயக மின்னஞ்சல் மற்�ம் ெதாைலேபசி இைணப்� 

 
ேம�ம் அறிய toronto.ca/dundasreview பக்கத்ைதப் பார்ைவயிட�ம். 
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