ேநார்ேவ நாட்டில் 2007 ஆம்
ஆண்டுக்கான "முன்னணியில்
10" (Top 10) பட்டியலில்

தமிழரான ஊடகவியலாளர்
இராஜன் ெசல்ைலயா
ெதரிவாகியுள்ளார்.
ேநார்ேவயில் சமூக- ெதாழில்- மற்றும் பண்பாட்டுத் தளங்களில் தடம் பதித்த
10 ெவளிநாட்டவர்கைளத் ெதரிவு ெசய்து அைடயாளப்படுத்துகின்ற ெசயற்பாடு
கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ெதாடர்ச்சியாக நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றது.
கல்விப் பின்னணி
இராஜன் ெசல்ைலயா , 1983 ஆம் ஆண்டு தனது 21 ஆவது வயதில்
தாயகத்திலிருந்து ேநார்ேவக்கு புலம்ெபயர்ந்தவர். ஆரம்ப காலத்தில் ஓஸ்ேலா
பல்கைலக்கழகத்தில் மானிடவியல் மற்றும் பல்லின கலாச்சார புரிதல்
ெதாடர்பான துைறகளில் பயின்றவர். அத்ேதாடு ஊடகத்துைறயில் இளநிைலப்
பட்டப்படிப்பிைன நிைறவுெசய்து , தற்ேபாது முதுநிைலப் பட்டப்படிப்பிற்குரிய
ஆய்விைன முன்ெனடுத்து வருகின்றார.
ேநார்ேவ ேதசிய ெதாைலக்காட்சியில் பணி
கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ேநார்ேவயின் ேதசிய ெதாைலக்காட்சியில் ( NRKஎன்ஆர்ேகா) ஊடகவியலாளராகக் கடைமயாற்றி வரும் இவர், ஊடகத்துைறயில்
நீண்டகாலப் பட்டறிவு மிக்கவர் என்பது பதிவு ெசய்யத்தக்கதாகும்.
ெவளிநாட்டுப் பின்னணியுைடய இனக்குழுமங்களின் சமூக வாழ்வியல்
பிரதிபலிப்பாக வடிவைமக்கப்பட்டு வாரா வாரம் ஒளிபரப்பப்படும் மீ க்ராெபாலீ ஸ்
( Migrapolis) நிகழ்ச்சியின் பைடப்பாளிகளில் ஒருவர் ேநார்ேவஜிய
ெபருஞ்சமூகத்தில் ெவளிநாட்டவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் சவால்கள் , இைணவாக்கம்
ெதாடர்பான சிக்கல்கள்-புரிதல்கள் , கலாச்சார முரண்பாடு , சமூகத் தளங்களில்
அவர்களின் பங்ேகற்பு ேபான்ற பல்ேவறு அம்சங்கள் இந்நிகழ்ச்சியின் ேபசு

ெபாருட்களாகும்.
2001 ஆம் ஆண்டு ேநார்ேவயின் சுதந்திர நாள் (17.05.2001) நிகழ்வுகைள
என்ஆர்ேகா ெதாைலக்காட்சிக்காக ஒஸ்ேலாவிலிருந்து ேநரடியாக ெதாகுத்து
வழங்கிய ெவளிநாட்டுப் பின்னணிையக் ெகாண்ட முதலாவது ஊடகவியலாளர்
என்ற ெபருைம இவைரச் சாரும்.
ேநார்ேவ ேதசத்தின் சுதந்திர நாள் நிகழ்ச்சிகைள ெதாகுத்து வழங்குவதற்கு
கிைடத்த வாய்ப்பு இவரது ஆளுைமத்திறனுக்கு சான்று பகர்கின்றது.
தாயகம், தமிழ்ச் சமூகம் ேநாக்கிய ெசயற்பாடுகள்
இராஜன் ெசல்ைலயா, புலம்ெபயர்ந்து வந்த காலத்திலிருந்து ெதாடர்ச்சியாக
தாயகம் ேநாக்கிய ெசயற்பாடுகளிலும் ேநார்ேவ தமிழ்ச் சமூகத்ைத ேநாக்கிய
ெசயற்பாடுகளிலும் தன்ைன ஈடுபடுத்தி வருகின்றார்.
ேநார்ேவ தமிழர் வள ஆேலாசைன ைமயத்தின் நிர்வாக உறுப்பினர்களில்
ஒருவராக சமூகத்தளத்தில் தனது பங்களிப்பிைன வழங்கி வருகின்றார்.
தமிழ்த் ெதாைலக்காட்சி இைணயத்தின் (ரிரிஎன்) வளர்ச்சிக்குரிய காத்திரமான
பங்கிைன ஆற்றியவர். அத்ேதாடு ேநார்ேவ ஒஸ்ேலாவிலிருந்து ஒலிபரப்பப்படும்
"தமிழ் முரசம்" வாெனாலியின் உருவாக்கத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் பங்களித்தவர்
என்பேதாடு "ஈழமுரசு" வார ஏட்டிலும் இவரது கட்டுைரகள் பதிவாகியுள்ளன.
"Top 10" இன் ேநாக்கம்
ெவளிநாட்டுப் பின்னணிையக் ெகாண்ட ஆண்கள் மற்றும் ெபண்களில்
தகைமயும் ஈடுபாடுமுைடயவர்கைள சமூகத்திற்கு அைடயாளப்படுத்துவது
இத்ெதரிவின் தைலயாய ேநாக்கமாகும். அத்ேதாடு சிறுபான்ைம
இனக்குழுமங்கள் மத்தியில், குறிப்பாக இைளய தைலமுைறயினருக்கு சிறந்த
முன்மாதிரியானவர்கைள (role models) அறிமுகப்படுத்தி, அவர்களின்
ேமம்பாட்டுக்குரிய உந்துதைல வழங்குவதும் இத்ெதரிவின் மற்றுேமார் ேநாக்கம்
என்பது சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.
ெவளிநாட்டுப் பின்னணியுைடய இைளேயார்களுக்கு இராஜன் ெசல்ைலயா
முன்மாதிரியான எடுத்துக்காட்டு என்று "Top 10" ெதரிவுக்கான நடுவர் குழு
ெதரிவித்துள்ளது.
60-க்கும் ேமற்பட்ட ெவளிநாட்டுப் பிரமுகர்கள் "Top 10" ெதரிவுக்காக

பரிந்துைரக்கப்பட்டனர். நடுவர்களின் நுணுக்கமான ஆய்வுக்குப் பின்னர் ஐந்து
ெபண்களும் ஐந்து ஆண்களுமாக 10 ேபர் ெதரிவுெசய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழர்களுக்குப் ெபருைம
முன்னணி ெவளிநாட்டவர்களில் ஒருவராகத் ெதரிவு ெசய்யப்பட்டைம குறித்து
இராஜன் ெசல்ைலயா "புதினம்" இைணயத்தளத்திற்கு ெதரிவிக்ைகயில்,
தனக்கான இந்த அங்கீ காரம் ேநார்ேவயில் உள்ள இைளய தைலமுைறத்
தமிழர்களுக்கு உந்துதைலக் ெகாடுக்கும் என்று தான் எதிர்பார்ப்பதாக
ெதரிவித்தார்.
ேநார்ேவயில் தமிழர்கள் மற்றும் ஏைனய ெவளிநாட்டவர்கள் மத்தியில்
ஆளுைமயும் திறைமயுமுைடய பலர் உள்ளனர். குறிப்பாக இைளய சமூகத்தினர்
கல்வியிலும் ெதாழில் துைறகளிலும் சிறந்து விளங்குகின்றனர். ஆனேபாதும்
எமது சமூகத்தின் கல்வித்ெதரிவில் ஊடகத்துைற முக்கியத்துவம் ெபற்றிராத
துைறயாக உள்ளது. எனேவ அவ்வாறு தமிழ்ச் சமூகத்தின் மத்தியில்
வழைமக்குப் புறம்பான கல்வித்துைறயாக பார்க்கப்படுகின்ற ஊடகத்துைறைய,
எனது வளர்ந்த வயதில் ெதரிவுெசய்து பயின்றைமயும் அத்துைறயில்
பணியாற்றுகின்றைமயும் மன நிைறைவத் தருகின்றது.
2007 ஆம் ஆண்டின் பத்து முன்னணி ெவளிநாட்டவர்களில் ஒருவனாகத் ெதரிவு
ெசய்யப்பட்டுள்ளதன் மூலம் அதற்கான அங்கீ காரம் கிைடத்துள்ளைம தமிழ்
இைளேயார்களின் கல்வித் ெதரிவுக்கு தூண்டுதலாக அைமயும் என்பைதயிட்டு
மகிழ்வைடகின்ேறன் என்று அவர் ேமலும் ெதரிவித்தார். ேநார்ேவ
ெபருஞ்சமூகத்தில் தடம் பதித்த தமிழராக ஊடகவியலாளர் இராஜன்
ெசல்ைலயா அைடயாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற நிகழ்வானது, ேநார்ேவ வாழ்
தமிழ் மக்களுக்கும் ஏைனய நாடுகளில் புலம்ெபயர்ந்து வாழும் தமிழர்களுக்கும்
ெபருைம ேசர்க்கின்ற விடயம் என்பதும் இங்ேக குறிப்பிடத்தக்கது

