
Article 1 

 

உலக ஜவுளித் த ொழிலொளர்கள் ஆவேசம்: 

 

இனிமேல் த ொழிலொளர்கள் ேரணிக்க கூடொது! மு லொளித்துவ முறை 

அழிய மவண்டும்! 

 

லொஸ் ஏஞ்சலீஸ் (அமேரிக்கொ) : "மு லொளி த ொழிற்சொறலறய 

மூடவில்றல, ஏதனனில் மேலும் நிறைய பணம் சம்பொ ிக்கும் ஆறச 

அவருக்கு இருந் து. நொங்கள் அங்கு மபொய் தகொண்மட இருந்ம ொம், 

ஏதனனில் அது எங்கள் வொழ்வொ ொரம்," என்று லொஸ் ஏஞ்சலீஸ் ஜவுளி 
த ொழிற்சொறலயில் பணிபுரியும் ஒரு தரட் ஃப்ளொக் வொசகி கூைினொர். 

 

இந்  த ொழிற்சொறலயில் நொன்கு த ொழிலொளர்கள் மகொவிட்-19 த ொற்று 

பொ ிப்புக்குள்ளொகி ேரணித்துள்ளனர். மேலும் 300 த ொழிலொளர்களுக்கு 

மநொய்த் த ொற்று உறு ி தசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிறலயில், 

உரிறேயொளர் த ொழிற்சொறலறய மூட ேறுத்  ொல், நகர 

சுகொ ொரத்துறை அ ிகொரிகள்  றலயிட்டு வலுக்கட்டொயேொக மூடினர். 

 

ேொர்ச் ேொ ம் அம  உரிறேயொளர், ' னது' 400 த ொழிலொளர்கறளக் 

தகொண்டு தபொது ேக்களுக்கொக 1,00,000 முகக்கவசங்கள்  யொரிக்க 

மபொவ ொக பரபரப்பொக மபட்டியளித் ொர். அ ற்கொக அவர் 1000 

த ொழிலொளிகறள ம ர்வு தசய்து அவர்கறள மபொ ிய பொதுகொப்பு 

இல்லொேல் பணியொற்ை றவத் ொர். 

 

ஆனொல் அவமரொ, த ொழிலொளர்கள்  தகொமரொனொ த ொற்று அ ிகமுள்ள 

த ன் லொஸ் ஏஞ்சலீஸிலிருந்து வந்  ொல் ொன் இந் நிறல ஏற்பட்டுள்ளது 

என்று த ொழிலொளர்கறள குற்ைம் சொட்டியுள்ளொர் - அவரது 

த ொழிற்சொறலயில் பொதுகொப்பு இல்லொ ற ப் பற்ைி கூைமவயில்றல. 

 



இம மபொல், எல் சொல்வடொரிலுள்ள ஒரு தவளிநொட்டு 

த ொழிற்சொறலயில்(ேக்கீலொ) பணிபுரியும் தபண் த ொழிலொளி 
கூறுவ ொவது, "உலகளொவிய கம்யூனிஸ்டு த ொழிலொளர்கள் சங்கேொகிய 

நொம், உலகத்ற  கம்யூனிஸ்டு ேயேொக்க  ீவிரேொக மபொரொட மவண்டும். 

மு லொளித்துவத் ிற்கு முற்றுபுள்ளி றவத்து நம்றே மபொன்ை ேற்ை 

ேக்கீலொவில் பணிபுரியும் த ொழிலொளர்களுக்கு இறழக்கப்படும் 

அநீ ியிலிருந்து அவர்கறள கொப்பொற்ை மவண்டும்." 

 

உலகம் முழுவதும், மு லொளித்துவத் ிற்கு எ ிரொகவும், பணியிட 

அபொயங்களுக்கு எ ிரொகவும்  த ொழிலொளர்களின் மகொபமும் அவர்களின் 

மபொரொட்டமும் அ ிகரித்துக் தகொண்டு இருக்கிைது. நொம் அவர்களின் 

சீற்ைத்ற  சக் ிவொய்ந்  விறசயொக ேொற்ைி நேது கம்யூனிஸ்டு 

உலகத்ற  உருவொக்கும் கனவிற்கு பயன்படுத்  மவண்டும். 

 

வடக்கு தேக்ஸிமகொ எல்றலப்புை  நகரங்களிலுள்ள சுேொர் மூன்று 

இலட்சம் த ொழிலொளர்கள் ேக்கீலொகளில் பணிபுரிகின்ைனர். அங்கு 

மநொய்த் த ொற்று தபருகியுள்ளது. இ னொல்  நூற்றுக்கணக்கொன 

த ொழிலொளர்கள் ேரணேறடந்துள்ளனர். 

 

சியுடொட் ஜூவொமரவில் த ொழிலொளர்கள் மபொரொட்டத் ில் 

இைங்கியுள்ளனர். 12 த ொழிலொளர்கள் இைந்  ொலும் மேலும் ேற்தைொரு 

ேக்கீலொவில் 12 மபருக்கு தகொமரொனொ த ொற்று ஏற்பட்ட ொலும் அவர்கள் 

அவசியேில்லொ  ேக்கீலொகறள மூட வலியுறுத் ியுள்ளனர்.  

 

இதுமபொன்ை சம்பவங்கள் டிஜூவொனொ, தேக்ஸிகலி, ேொட்டொதேொமரொஸ் 

ேற்றும் மரமனொஸொ என்ை இடங்களிலும் நடந்துள்ளது. லியர், ஹனிதவல், 

எேரசன் ேற்றும் பல தபரிய பன்னொட்டு நிறுவனங்களில் ஆபத் ொன 

சூழ்நிறலகறள கருத் ில் தகொண்டு த ொழிலொளர்கள் உற்பத் ிறய 

நிறுத் ியுள்ளனர். 

 

மசன் ேிகுமவல் தபட்டபொ, குவொ ேொலொவில் உள்ள மக.பி பின்னலொறட 

த ொழிலொளர்கள், அமேரிக்கன் ஈக்ளுக்கு ஆறட தநய்யும் ஒரு 

ேக்கீலொவில் 300 மபருக்கு மகொவிட்-19 த ொற்று உறு ி தசய்யப்பட்ட ொல், 



மபொரொட்டத் ில் கு ித்துள்ளனர். த ொற்று கட்டுக்கடங்கொேல் மபொன ொல் 

நகரத்ற  சுற்ைியுள்ள பகு ிகள் முடக்கப்பட்டுள்ளது. தேொத் ம் 125 

கம்தபனிகள் தபரியளவில் பொ ிக்கப்பட்டுள்ளன, முக்கியேொக 

குவத் ேொலொவிலுள்ள ஆயிரக்கணக்கொமனொர் பணிபுரியும் தசன்டர்கள் 

பொ ிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

லொஸ் ஏஞ்சலீஸிலிருந்து தேக்ஸிமகொ வறர, றேய அதேரிக்கொ, இந் ியொ, 

சீனொ ேற்றும் பல இடங்கள் மு லொளித்துவத் ின் பிடியில் சிக்கி 
 விக்கிைது. மகொவிட்-19 ேற்றும் தபொருளொ ொர ேந்  நிறலயும் 

த ொழிலொளர்கறள அபொயகரேொன இடங்களில் பணிபுரிய 

நிர்பந் ித்துள்ளது. அவர்கள், உலகம் முழுவதும் 600000 மபறர பலி 
தகொண்டு தேொத் ம் 15 ேில்லியன் மபறர பொ ிப்பிற்குள்ளொகி இருக்கும் 

றவரஸின் பிடியில் உள்ளனர். 

 

மபொதும்! இனிமேல் த ொழிலொளர்கள் இைப்பு நிகழக்கூடொது! 

மு லொளித்துவ முறை ொன் இைக்க மவண்டும். 

 

நொம் தவல்வ ற்கு உலகமுண்டு. நொம் கம்யூனிஸ்டு தகொள்றகறள 

தபொதுேக்களுக்கு எடுத்துச்தசன்று புது உலகம் பறடக்க மவண்டும். லொஸ் 

ஏஞ்சலீஸ் நூலொறட நிறுவனத் ின் நூற்றுக்கணக்கொன த ொழிலொளர்கள் 

தரட் ஃப்ளொக் தபற்றுவிட்டனர். அவர்கள் முன் வந்து  றலறே 

ஒருங்கிறணப்பொளரொக ேொைி ICWP -ல் மசர மவண்டும்.  

 

கம்யூனிச உலகம் ஒன்றை உருவொக்க நொம் ஒன்று மசர்ந்து மபொரொடுமவொம். 

அங்கு நேது அன்ைொட பிறழப்பு மு லொளிகளின் லொபத்ற  தபொறுத்து 

இல்லொேல், த ொழிலொளர்களின் ம றவக்கொக உறழக்கும் பு ிய 

கம்யூனிஸ்ட் உலகம் ேலரட்டும். அ ொவது நேக்கு நொமே உறழப்மபொம். 

 

 

 

Article 2 
ஆப்பிரிக்க மொணேர்கள் மீ ொன இனதேறி  ொக்கு ல் 



இந் ியொ:  ொக்கு லுக்கு எ ிரொக ேொதபரும் கண்டண ஆர்ப்பொட்டம் 

கம்யூனிச இயக்கம் இந் ியொவில் வளர்கிைது 

ஜறீல 20: இந் ியொவின் ரூர்கி த ொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பயிலும் இரண்டு 

ஆப்பிரிக்க ேொணவர்கள் 15ம் ம  ி இரவு உணவுக்கொக தவளியில் தசன்ை 

மபொது பலேொக  ொக்கப்பட்டுள்ளனர்.  ொக்கியவர்களில் இருவர் 

பல்கறலக்கழகத் ில் உயர் ப வியில் இருக்கும் ஊழியர்கள் ஆவர். அந்  

கூட்டத்ற  மசர்ந்  14 மபர்கள் கொவலொளிகறளப்மபொல் 

ம ொற்ைேளித்துள்ளனர். ேொணவர்கறள இரண்டு ேணி மநரத் ிற்கும் 

மேலொக  ொக்கிய ில், இருவரும் நிறனவிழந்  நிறலயில் ேருத்துவ 

ேறனயில் மசர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.  

நூற்றுக்கணக்கொன ேொணவர்களுக்கு இந்  தசய் ி த ரிய வந்து, 

ஆப்பிரிக்க சமகொ ரர்கறள ேீட்க அவ்விடம் விறரந் னர். இருப ிற்கும் 

மேற்பட்ட தபரு நகரங்களில், ஆயிரக்கணக்கொமனொர் இந்  

நிைதவைியர்கள்  ண்டிக்கப்பட மவண்டுதேன குரதலழுப்பியுள்ளனர். 

“கருப்பர்களின் வொழ்வு முக்கியம்” என்ை மகொப்புத் த ொடறர உருவொக்கி, 
உலகலொவிய இனதவைிக்கு எ ிரொன இயக்கத்ம ொடு இறணத்துள்ளனர்.  

உலக கம்யூனிச த ொழிலொளர் இயக்கத் ின் (ICWP) சில உறுப்பினர்கள் 

தடல்லியில் நடந்  ஆர்ப்பொட்டத் ில் கலந்து தகொண்டனர். அவர்கள் 

குற்ைவொளிகறள  ண்டிக்கக்கூைி குரதலழுப்பினர். “ எங்கள் சிறு 

கூட்டத் ின் குரல் ஓங்கி ஒலிக்கமவ மேலும் நூறு மபர்  எங்கள் 

மபொரொட்டத் ில் இறணந்து தகொண்டனர்” என்ைொர் ஒரு ம ொழர். மேலும் 

அவர் கூறுறகயில், தடல்லியில் நிகழும் பிரச்சிறனகளுக்கு எல்லொம் 

நொங்கள் கம்யூனிச முறைப்படி  ீர்வுகொண கற்றுக் தகொண்மடொம் என்ைொர். 

எங்களுறடய மநொக்கம் ஆட்சியில் இருக்கும் பிமஜபியின் பொசிச 

ஆட்சிறய ஒழிப்பது ேட்டுேல்ல; ஒட்டுதேொத்  மு லொளித்துவத்ற யும் 

ஒழிப்பது  ொன். இந் ியொவில்  ற்மபொது உண்றேயில் மவறலயின்றே 34 

ச வ ீம். பல லட்சக்கணக்கொமனொர் மவறலயிழந்து  விக்கின்ைனர். 

மகொவிட் 19-ன் பொ ிப்பொல் மவறலயின்ைி ஒட்டுதேொத்  பின்னலொறட 

துறையும் வழீ்ச்சியறடந்துள்ளது. 54% பின்னலொறட நிறுவன 

த ொழிலொளர்கள் மவறலயிழந்து  விக்கின்ைனர். வொகன உற்பத் ி 
நிறுவனங்களிலும் கிட்டத் ட்ட இம  நிறல ொன். அங்மக 24% 

மவறலயின்றே நிலவுகிைது.  

இ ற்கிறடயில் 3000 கிேீ நீளமுள்ள இந் ிய சீன எல்றலயில் மபொர் மூளும் 

அபொயம் உள்ளது. கொஷ்ேீரில் 9 இலட்சம் மபர் தகொண்ட பறடகள்  னிமய 



மபொர் ஒன்றை த ொடங்க முயல்கிைது. த ன்கிழக்கு பகு ியில் வளர்ந்து 

வரும் இந் ிய கப்பற்பறடறய சீனொ ஒடுக்க பொர்க்கிைது.  

இந்  தநருக்கடிகளுக்கு ேத் ியில் நம்முறடய சிறு இயக்கம் ேொதபரும் 

சக் ியொக ேொைக்கூடிய சொத் ியங்கள் இருக்கிைது. அ ிக 

எண்ணிக்றகயிலொன ம ொழர்கள் இந் ியொ, பொக்கிஸ் ொன் ேற்றும் 

ஆப்கொனிஸ் ொனின் ICWPல் இறணந்துள்ளனர். ம ொழர்கள் கட்சியின் 

ஆவணங்கறள, பொஷ்மடொ, டொரி, சிந் ி ேற்றும் கன்னடம் மபொன்ை 

தேொழிகளில் தேொழி தபயர்ப்பு தசய்கின்ைனர். இதுவும் இன்னும் பிை 

ஆவணங்களும்  ேிழ், த லுங்கு ேற்றும் இந் ி மபொன்ை தேொழிகளில் 

தவளியிடப்பட்டுள்ளது( உலகில் அ ிக அளவில் மபசப்படும் 20 

தேொழிகளில் மூன்று தேொழிகள்). இந்  முன்தனடுப்பு இனதவைிறய, 

மு லொளித்துவத்ற  எப்படி ஒழிப்பது மபொன்ை கம்யூனிச புரட்சிகறள 

ஏழு மகொடி மபரிடம் தகொண்டு மசர்க்கும்.  

ஆப்கொனிஸ் ொனின் டொரி பகு ியில் இருக்கும் த ொழிலொளர் ஒருவர் 

தபருறேமயொடு கூைிய ொவது “ எங்களுறடய மநொக்கம் ஒன்று ொன்; 

த ற்கு ஆசியொவில் இருக்கும் உறழக்கும்  ேிழ் ம ொழர்களிடம் 

தபொதுவுறடறே  றழத் ிருப்பதுமபொல் எங்களிறடமயயும் வளர 

மவண்டும்.ஒவ்தவொரு  ேிழ் த ொழிலொளரின் உணர்வும் அதுமவ 

“இப்மபொற ய ம றவ கம்யூனிச புரட்சி”!. பல ம ொழர்கள் த ற்கு 

ஆசியொவில் நேது இயக்கத் ின் சிைந்  கொரணிகறள தவளிக்தகொண்டு 

வருவது புரட்சிக்கு உகந்  சூழறல உருவொக்குகிைது.  

அ ீ  மநொய்த்த ொற்று கொலத் ிலும் மு லொளிகள் லொப தவைியில் நம்றே 

த ொடர்ந்து சுரண்டும் சூழலிலும், உறழக்கும் வர்க்கம் உறு ிமயொடு 

இருக்க மவண்டும். இந் ியொ, பொக்கிஸ் ொன், ஆப்கொனிஸ் ொனில் 

இருக்கும் நேது உறழக்கும் வர்க்க ம ொழர்கள், ேண்ணில் மு லொளிகள் 

அழியும் வறர நொம் வளர்வ ற்கொன  ிைறனயும் ஆற்ைறலயும் 

தகொடுக்கிைொர்கள்.  

 Article 3 

கம்யூனிச புரட்சி மட்டுவம மு லொளித்துேத் ின் இனேொ  கொேல் 

அமமப்மப ஒழிக்கும் 

சீட்டல், அதேரிக்கொ: 

 “ நம்ேொல் நம்றே பொதுகொத்துக்தகொள்ள முடியும்” என்று முன்னிருக்கும் 

ஐந் ொயிரம் மபொரொட்டக்கொரர்கறளப் பொர்த்து மபொயிங் ம ொழர் கூைினொர். 

அ ிகம் குற்ைம் நிறைந் ப் பகு ி என மு லொளித்துவத் ின் பிடியில் 



இருக்கும் சில ஊடகங்கள் குைிப்பிடும் தரய்னர் பள்ளத் ொக்கில், 

இனவொ த் ிற்கு எ ிரொக பல்லின ேக்களொல் நிகழ்த் ப்பட்ட இந்  மபரணி 
எவ்வி   றடயும் இல்லொேல் சிைப்பொக நடந்ம ைியிருக்கிைது. மபரணியில் 

பங்மகற்ை ேக்களுக்கு  ண்ணரீ் வழங்குவது, முகக்கவசம் வழங்குவது, 

மபொக்குவரத்ற  சீரறேப்பது என எல்லொம் ேக்களொமலமய 

நிகழ்த் ப்பட்டிருக்கிைது. இனதவைி தகொண்ட கொவல் துறையினர் 

ஒருவரும் கண்ணுக்தகட்டிய தூரத் ில் இல்றல” என்ைொர்.  

இது மபொன்ை நிகழ்வு, தபொதுவுறடறே சமூகத் ில் சொ ொரணேொக 

நிகழக்கூடிய ஒன்று ொன் என்ை  உண்றேறய மபொய்ங் ம ொழர் எடுத்துக் 

கூைினொர். தபொதுவுறடறே சமூகத் ில் கொவல்துறையின் அவசியம் 

இருக்கொது. இயக்கமே அணித் ிரட்டப்பட்ட ேக்கறள வழிநடத்தும். 

ம றவ ஏற்படும்மபொது, சிகப்பு பறட பயன்படுத் ப்படும். அறனத்து 

சமூகத் ினருக்குேொன நன்றே உறு ி தசய்யப்படும்.  ிரு. ஜியொர்ஜ் 

ஃபிலொய்டின் ேரணம் ஒரு  ீப்தபொைியொகி லட்சக்கணக்கொன ேக்கறள 

த ருக்களில் இைங்கி மபொரொட றவத் ிருக்கிைது. கொவல் துறையினருக்கு 

எ ிரொகவும், ஐசிஇறய ஒழிக்கவும் உலதகங்கும் குரல்கள் வலுக்கிைது. 

பல்மவறு இயக்கங்களும், சர்வம ச அரசு சொரொ உ வி நிறுவனங்களும் 

 ங்களது கண்டனத்ற  ப ிவு தசய்துள்ளனர். சில மபொரொட்டக்கொரர்கள் 

மு லொளித்துவத்ற யும் கடுறேயொக சொடியுள்ளனர். இன்னும் சில மபர் 

தபொதுவொக “சொேொனியர்களுக்கு ஆ ரவளிப்மபொம்” என மகொஷங்கறள 

எழுப்பியுள்ளனர்.  

துர் அ ிர்ஷ்டவசேொக இது மபொன்ை ேொற்ைங்களுக்கொன மகொரிக்றக, 
மு லொளித்துவத்ற  அனுே ிக்கிைது அல்லது அ ன் ஆயுறள 

நீட்டிக்கிைது.கருப்பர்களும், லத் ீன் அதேரிக்கர்களும் த ொடர்ந்து 

தகொல்லப்படுவ ிலிருந்து இற  நொம் அைியலொம்.  

இனதவைி கொவல்துறையின் மூலம் கட்டவிழ்த்து விடப்படுவது 

அதேரிக்கொவில் ேட்டும் நடக்கும் நிகழ்வல்ல. இந்  தகொடுறேறய 

உலதகங்கும் இருக்கும் ஆளும் வர்க்கத் ினரிறடமயயும் அதேரிக்கொ 

பரப்பிக்தகொண்டு ொன் இருக்கிைது. அறனத்து மு லொளித்துவ நொடுகளும் 

இற த் ொன் தசய்கின்ைன.  

மு லொளித்துவத் ிற்கு கொவலொளிகள் மவண்டும். மு லொளிகள்  ொன் 

கொவல்துறைறயயும், நீ ித்துறைறயயும் உறழக்கும் ேக்கறள 

சுரண்டுவ ற்கு ஏதுவொக நிறுவினர்.  இன தவைி என்பது அரசியல் 

ரீ ியொகவும், தபொருளொ ொர ரீ ியொகவும் இந்  சுரண்டறல உறு ி தசய்யும் 

கொரணிகளொக தசயல்படுகிைது. இனதவைி உறழக்கும் வர்க்கத்ற  



பிரித்து, அ ீ  சுரண்டலுக்கு வழிவகுத்து பல மகொடி இலொபத்ற  

ஈட்டித் ருகிைது. மபொலீஸ்  னது ஆயு  பலத்ற க் கொட்டி, 

த ொழிலொளர்கறள அச்சுறுத் ி மு லொளித்துவ அறேப்றப நீட்டித் ிருக்க 

கொவல் துறையின் இனவொ ம் , மு லொளிகளுக்கு ம றவப்படுகிைது. 

ஆண்டுக்கு ஆண்டு மு லொளிகளின் இந்  கொவல் துறை அ ிக 

இனதவைியுடனும், தகொடூரேொன ொகவும், ரொணுவ 

ேயேொக்கப்பட்ட ொகவும் ேொைி வருகிைது. அதேரிக்கொவில் 

மு லொளிகளுக்கு அடிறேயொக கண்கொணிப்பு மவறல தசய்யவும், 

மு லொளிகளொல் ‘ஆபத் ொன வர்க்கங்களொக' குைிப்பிடப்படுகிைவர்கறள 

அடக்கவும், ஏகொ ிபத் ிய ரொணுவ படுதகொறலகறள நிகழ்த் வும் ொன் 

கொவல் துறை ம ொன்ைியது. இந்  ‘ஆபத் ொன வர்க்கங்கள்’ யொதரனில், 

இனதவைியொல் அ ீ ேொக சுரண்டப்பட்ட உறழக்கும் ேக்கள். 

மு லொளித்துவத் ின் ேரபணுவில் இனதவைியுறடய கொவலர்களும் 
இருக்கின்ைனர். 

கொம்தடன்னும், நியூதஜர்சியும் கொவல்துறை ஒழிப்பிற்கொன உ ொரணேொக 

கூைப்படுகிைது. ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, த ொழில் நகரேொக இருந்  

இவ்விடங்களில் த ொண்ணூறு ச வ ீம் கருப்பர்களும், லத் ீன் 

அதேரிக்கர்களும் வொழ்ந் ொர்கள். அவர்கள் மபொரொடி இங்கிருந்  கொவல் 

அறேப்றப கறளத் ொர்கள். ‘அன்பொன ேற்றும் கணிவொன' கொவல்துறை 

என்ை விளம்பரத் ின் மூலம் பு ி ொக இவ்விடங்களில் கொவல்துறை 

முறளத் ிருக்கிைது.  

இங்மக குடியிருப்பவர்களில் தபரும்பொலொமனொர் புது தபயரில் கொவல் 

துறை ேீண்டும் வருற  விரும்பவில்றல. உ ொரணேொக, ‘கொவல்துறை 

தபரி ொக ஒன்றும் ேொைிவிடவில்றல” என்றார ் இங்மக பல வருடங்களொக 

குடியிருக்கும் ஷொரிம் அனயொ. மேலும் எட்வினும், கட்ரினொ ரமேொசும் 

“இவ்விடத்ற  மபொர்பகு ிறயப் மபொல் பொவிக்கிைொர்கள்” என்று 

நிருபரிடம் கூைினர்.  

‘தபொதுவுறடறே உண்றேயிமலமய இந்  இன தவைியிலிருந்து விடுபட 

உ வுேொ?’ என சந்ம கத்துடன் மகட்கிைொர் மபொயிங்கின் இளம் 

த ொழிலொளர் ஒருவர்.  

ஆம்! மு லொளித்துவத் ிற்கு மநதர ிரொக, தபொதுவுறடறே என்பது 

எல்மலொருறடய ம றவகறளயும் பூர்த் ி தசய்ய, தபொது உற்பத் ி 
என்பற  சொர்ந் ிருக்கிைது. மு லொளிகளின் ம றவ அ ிக இலொபம் 

ஈட்டு ல். அற  இன தவைிறய தூண்டி, ேக்களின் உறழப்றப 



சுரண்டுவ ன் மூலம் நிறைமவற்ைிக் தகொள்கிைொர்கள். கூட்டு உற்பத் ி 
இற   டுப்ப ொல், இனவொ ம் முற்ைிலும் அழியும். கூடமவ இனதவைிறய 

கொக்கும் கொவல் துறையும் அழியும்.  

இது மபொன்ை அட்டூழியங்கறள முடிவுக்கு தகொண்டு வருவது மு ல் படி. 

நம்றே ேிரட்டுவ ற்கும், பிரிப்ப ற்கும் மு லொளித்துவத் ிற்கு இருக்கும் 

ம றவறய எ ிர்த்து உலகளொவிய சர்வம ச தபொதுவுறடறே 

த ொழிலொளர்களின் இயக்கம் ஒரு ேொதபரும் பிரச்சொரம் தசய்ய உள்ளது. 

அது இனதவைிறய ஒழிக்கும். இந்  ேிகப்தபரிய தசயலுக்கு சர்வம ச 

அளவிலொன இயக்க  றலறேத்துவம் ம றவப்படுகிைது. உங்கறள 

அ ில் மசர அறழக்கிமைொம்.  

தபொதுவுறடறே புரட்சி மு லொளித்துவத் ின் அறனத்து வி ேொன ேொநில 

அ ிகொரம், கொவல்துறை அறனத்ற யும் அழிக்கும். மு லொளித்துவத் ின் 

கீழ் ஒரு சமூக நீ ியுள்ள எ ிர்கொலம் அறேயொது. ‘நம்றே நம்ேொல் 

பொதுகொத்துக்தகொள்ள முடியும்' என்ை உண்றேறய உலகிற்கு உரக்க 

தசொல்ல எங்கமளொடு துறண நில்லுங்கள்.  

Article 4 

எல் சமவடர் (ேத் ிய அதேரிக்கொ): 

முன்னொள் தகொரில்லொ வபொரொளி  ொங்கள் எப்படி பொதுகொப்மப 

கட்டமமத் ொர்கள் என்பது குறித்து வபசுகிறொர். 

இந்  அைிக்றக, சிவில் மபொரின் மபொது (1979-1972), ஒரு தகொரில்லொ 

பமபொரொளி  ொங்கள் விடு றலயறடந்  பகு ிகளின் பொதுகொப்றப எப்படி 

உறு ி தசய் ொர்கள் என்பது குைித்து மபசிய உறரயின் ஒரு சிறு பகு ி. 
கிரொேப்புை, நகர்புை த ொழிலொளர்கள் அ ிக எண்ணிக்றகயில் 

தகொறலகொர அதேரிக்கொவின் ஆ ரவு தபற்ை பொசிச அரசின் 

இரொணுவத் ிற்கு எ ிரொகவும்,  ற்தகொறலப்பறடக்கு எ ிரொகவும் 

மபொரிட்டனர். அவர்களுறடய அனுபவங்கள், எப்படி ஒரு தபொதுவுறடறே 

சமூகம் கொவல்துறை இல்லொேல் அ னுறடய பொதுகொப்றப 

பொர்த்துக்தகொண்டது என்பது நேக்கு உ வியொக இருக்கும். 

கம்யூனிஸ்டுகள் ேக்களின் வொழ்றவ அறனத்து மகொணங்களிலும் வழி 
நடத் ினர்.  

தசங்தகொடி(தரட் பிளொக்), எப் எம் எல் என் இயக்கத் ின் முன்னொள் 

உறுப்பினர் இருவறர மநர்கொணல் தசய் து. அ ில் ஒருவர் இப்மபொது 

தசங்தகொடியின் வொசகர் ேற்றுதேொருவர் உலக தபொதுவுறடறே 

த ொழிலொளர் இயக்கத் ின் உறுப்பினர். இவர்களும் இன்னும் சில 



ம ொழர்களும் புரட்சிகர தசயல்முறையின் மபொது ஏற்படும் மேொசேொன 

அணுகுமுறைகறள எப்படி  விர்ப்பது என்பது குைித்  அைிவொர்ந் வர்கள்.  

‘மபொர் முறனயில் ஆயு  மேொ ல்களின் மபொது ஒழுக்கங்கறளயும் 

பொதுகொப்றபயும் எப்படி கண்கொணித் ீர்கள்?  ிருட்டு, நம்பிக்றக 

துமரொகம், வி ி ேீைல் மபொன்ை பிரச்சறனகறள எப்படி சரி தசய் ீர்கள்? 

என்று மகட்மடொம்.  

‘விேர்சனமும் சுய விேர்சனமும், ஜனநொயகத்ற  றேயப்படுத்து லும் 

விடு றலப் தபற்ை பகு ிகளில் ஒழுக்கேின்றே சொர்ந்  சில 

பிரச்சறனகறள சரி தசய்ய உ வியொக இருந் து’ என்ைொர் எப் எம் எல் 

என் வரீர். அவரின் தேொத்  குடும்பமும் 1970-ன் த ொடக்கத் ில் 

மேொரசொனின் வடக்குப் பகுயியில் இருந்  பறடயில் இறணந் ிருந் து.  

மேலும் அவர் தசொன்னொர், ‘எங்கள் ம ொழர்கள் சில மபர் தநடுஞ்சொறல 

பக்கம் நடந்து மபொகும்மபொது  றலவர்களுக்கு த ரியொேல் 

வொகனங்கறள நிறுத் ி பணம் மகட்டது ஒரு பிரச்சறனயொக இருந் து. 

நொங்கள் இற  யொர் தசய்கிைொர்கள் என்பற  சீக்கிரமே கண்டுபிடித்து 

விட்மடொம். ஏதனனில் எங்கள் யொரிடமும் பணம் இல்றல. ஆகமவ 

யொரொவது தபொருட்கள் வொங்குவற  பொர்த் ொல் உடனடியொக அற  

 டுக்க முடிந் து.  

இது மபொன்ை தசயலில் ஒருவர் த ொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந் ொர். இந்  

புரட்சிகர இயக்கத் ில் நொங்கள் கற்றுக் தகொள்ள, தசொல்லி தகொடுக்க 

மவண்டிய விழுேியங்கறள அவர் புரிந்து தகொள்ளவில்றல. அ ற்கு 

 ண்டறனயொக, எங்கள்  றலவர்   அவரிடம் இருந்  துப்பொக்கிறய 

பைிமு ல் தசய்து அவரது உணவின் அளறவ குறைத்துவிட்டொர். அவர் 

எங்களுடன் ஆயு ம் இல்லொேல் நடந்து வர மநரிட்டது.  

எங்களிடம் இரொணுவ கண்கொணிப்பு மபொன்ை அறேப்பு இல்றல. 

அரசியல் ேற்றும் சித் ொந் ங்கள் சொர்ந்து மபொரொட்டங்கறள 

முன்தனடுக்கும்  றலவர்கள் எங்களுடன் இருந் ொர்கள். எங்கறள 

ஒருங்கிறணக்கும் மபொது அவர்கள் எங்களிடம்  ‘தகொரில்லொவின் 

ப ிறனந்து தகொள்றககள்' என்ை புத் கத்ற  தகொடுத் ொர்கள். அந்  

சமூகத் ில் பு ி ொக வரும் நபர் எப்படி நடந்து தகொள்ள மவண்டும் என்ை 

வறரயறைகள் அந்  புத் கத் ில் இருந் து.  

ம ொழர்கறள வளர்த்த டுப்ப ில் இருந்  சவொல்கள்: 

ேற்றுதேொரு எப் எம் எல் என் முன்னொள் உறுப்பினர் பின்வருேொறு 

கூைினொர். ‘நொன் ஒரு வழக்கில் ம ொழர்கறள விசொரறண தசய்யும் 



தபொறுப்பில் இருந்ம ன். அவர்கள் மபொர் முறனயில் பிடிபட்டவர்கள். 

பிைகு தகொரில்லொ இயக்கத் ில் எங்கமளொடு மசர்ந் ொர்கள். இரொணுவ 

குடியிருப்பிலிருந்து மபொற  பழக்கத் ிற்கு அடிறேயொனவர்கள் அற  

இங்கும் த ொடர்வ ொக புகொர் கூைப்பட்டது. இந்  பிரச்சறன குைித்து 

விசொரித்து நீ ி வழங்க ஏழு ம ொழர்கள் நடுவர்கள் 

ம ர்ந்த டுக்கப்பட்டனர். வழக்றக தவகு மநரம் நொங்கள் ஆழ்ந்து 

ஆரொய்ந்ம ொம். ஏழு மபரில் இருவர் ஒரு கருத்தும், ஐந்து மபர் ேொற்று 

கருத்துேொக கூைினொர்கள். அவர்கறள இந்  குற்ைத் ிற்கொக 

தகொன்றுவிடலொம் என்ைனர்.  

‘ நொம் இ ற்கு முன்பு பல  வறுகறள தசய் ிருக்கிமைொம்; ேற்றுதேொரு 

 வறை தசய்ய மவண்டொம். குற்ைம் சொட்டப்பட்டவர்கமளொடு மபொர் 

களத் ில் நொன் இருந் ிருக்கிமைன். ஆனொல் எப்மபொதும் அவர்களிடம் 

மேொசேொன அணுகுமுறைறய பொர்த்  ில்றல என்மைன். இ ற்கு 

முரணொக நொங்கள் தசயல்பட்ட ில் ஒரு ம ொழர் கொயேறடந் ொர். இந்  

முன்னொள் இரொணுவ வரீர்கள் அங்கிருந்து ஓடிவிடொேலும், றகவிடொேலும் 

அவறர தபொதுேக்கள் வொழும் பகு ிக்கு தூக்கிச் தசன்ைனர். 

கொயேறடந் வருக்கு அங்மக ேருத்துவ உ வி கிறடக்க வழிவறக தசய்து 

அவர் குணேொனொர்.  

நடுவர்களொக இருந்  ம ொழர்களிடம் அவர்கள் எப்மபொதும் ேீண்டும் 

இரொணுவ வரீர்களொக ேொை விரும்பவில்றல என்று கூைிமனன். மபொருக்குப் 

பிைகு, தகொரில்லொ இயக்கத் ின்  றலவரிடம் வந்து கொயேறடந்  

ம ொழரின் துப்பொக்கிறய ஒப்பறடத் னர். மபொரின் முடிவில் அவர்கள் 

 ளப ிகளொக இருந் னர். அவர்கறள நொம் தகொன்ைிருந் ொல் 

என்னவொகியிருக்கும்? நொம் எப்மபொதும் த ளிவொக விசொரித்துப்பின் 

தசயல்பட மவண்டும்; கொவல் துறையினறர மபொல் தசயல்பட கூடொது 

என்று ம ொன்றும் என்ைொர். 

இது மபொன்ை இன்னும் பல நிகழ்வுகள் தபொதுவுறடறே சமூகம் 

மு லொளிகமளொ, கொவல் துறைமயொ இல்லொேல் இயங்கமுடியும் என்ப ற்கு 

உ ொரணம். தபொதுவுறடறேறய உறு ி படுத்  ஒவ்தவொரு  னி 
நபறரயும் ஊக்குவிப்மபொம். 

Article 5 

வபொர்ட்வலண்டில் மக்களின் அணித் ிரள். மக்கமள 

ஒருங்கிமணக்கும் அடுத் க்கட்ட முயற்சி 



மபொர்ட்மலண்ட், ஓரிகொன், ஜூறல 20: மபொர்ட்மலண்டின் ேக்கள் 

ஓரிகொனில் கூடியிருக்கிைொர்கள். ஐம்பது நொட்களுக்கும் மேலொக, 

மபொர்ட்மலண்ட் ேக்கள் வ ீியில் இைங்கி கருப்பின ேக்களின் 

வொழ்வுரிறேக்கொகவும் , அதேரிக்க ஆட்சியில் இைந்  பிை ம ொழர்களுக்கு 

நீ ி மவண்டியும் த ொடர்ந்து மபொரொடி வருகின்ைனர். 

சேீப கொலேொக  ிரு. டிரம்ப் , தபடரல் மஹொம்மலண்ட் பொதுகொப்பு 

துறையின் (ஐசிஇ, சிபிபி) ஊழியர்கறள அனுப்பி எங்தகல்லொம் 

மபொரொட்டங்கள் நடக்கிைம ொ, அற தயல்லொம் ஒடுக்க ச ி 
தசய்கிைொர்.இ ன் விறளவொக மபொர்ட்மலண்ட் மபொரொட்டம் உலகின் முன் 

தவளிச்சத் ிற்கு வந் ிருக்கிைது. ஜறீல இரண்டொம் ம  ி தபடரல் 

துறையினர் அறடயொளம் த ரியொ  வொடறக கொர்கறள வ ீிக்ளில் 

தநடுங்கிலும் நிறுத் ி றவத்து ேக்களிறடமய ப ட்டத்ற  ஏற்படுத் ினர். 

மபொரொட்டக்கொரர்கறள கண்டொல், கொரணம் ஏதுேின்ைி கொரில் கடத் ி 
மபொவது ொன் அவர்களின்  ிட்டம். இ ற்கிறடயில் அதேரிக்கொவின் 

ேொர்ஷல் துறையினரின்  ொக்கு லில் ஒரு மபொரொளியின்  றலயில் 

குண்டு பொய்ந்து உயிருக்கு ஆபத் ொன நிறலயில் உள்ளொர்.  

இங்மக கட்டொயம் ேற்றுதேொரு தசய் ிறய ேைந்துவிடக் கூடொது.  ிரு. 

டிரம்ப்  னது பொசிச தகொள்றகறய நிைமவற்ை தபடரல் துறைறய 

மபொர்ட்மலண்டிற்குள் அனுப்பும் முன்னமர, மபொர்ட்மலண்டில் இருக்கும் 

கொவல் பணியகம் சின்னூக் நிலப்பரப்பின் எல்றலக்குள் இருக்கும் 

பூர்வக்குடி ம ொழர்களின் உரிறேறய பைித்தும், நேது இயக்கங்கறள 

நசுக்கியும்  னது பொசிச தவைியொட்டத்ற  நிகழ்த் ிக் தகொண்டிருந் து. 

மபொர்ட்மலண்ட் கொவல்துறை குடிேக்களின் ேீது கண்ணரீ் புறக 

குண்டுகறள வசீியும், மூச்சு  ிணைறல ஏற்படுத் ியும் இந்  தபரும் 

மநொய்த்த ொற்று கொலத் ில்  னது வன்முறைறய கட்டவிழ்த்து 

விட்டிருக்கிைது.   

ஜியொர்ஜ் ஃபிலொய்டின் ேரணத்ற  த ொடர்ந்து, மே ேொ  கறடசியில் 

எழுந்  மபொரொட்டங்களும் ஆர்ப்பொட்டங்களும் பல வி ேொன புது 

மயொசறனகறளயும் யுக் ிகறளயும் தகொண்டது. மநரடியொன 

தசயல்முறை ஆர்ப்பொட்டங்கள் தபொருளொ ொரத்ற  சீர்குறலத் ல், 

அறே ி ஊர்வலங்கள், ேக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வறகயில் 

பிரச்சொரங்கள், மபொரொட்டக்கொரர்களுக்கொன பயிற்சி, ஒருவருக்தகொருவர் 

உ விக்தகொள்வது ேற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மபொன்ைறவ 

மேற்தகொள்ளப்பட்டது.  



இந்  சமூக அறேப்பின் ஒத்துறழப்பு பல்மவறு அரசியல் 

தகொள்றககளின் பிர ிபலிப்பு ஆகும். தபரும்பொலொனவர்கள்  ங்கறள 

தபொதுவுறடேவொ ியொக அறடயொளம் கொணவில்றல எனினும், நேது 

தசங்தகொடியின் (தரட் பிளொக்) வொசகர் இல்றல எனினும் எல்மலொருக்கும் 

இனதவைிக்கு எ ிரொக, அறனவருக்குேொன ேருத்துவத் ிற்கொக, கொவல் 

அறேப்றப புைக்கணிப்ப ற்க்கொக மபொரொட மவண்டியிருப்பற  

உணர்ந்த் ிருக்கிைொர்கள். மபொர்ட்மலண்டில் மபொரொடும் பல்லொயிரம் புது 

முகங்களின் மூலம் தபொதுவுறடறேக்கொன ஆ ரவு அறல புத்துயிர் 

தபற்றுள்ளது. இவர்கள் அறனவரும் இப்மபொது இருக்கும் அரசியல் 

கட்சிகறள தவறுத்துப்மபொய் மபொரொட வந் ிருக்கிைொர்கள். ேக்கள் 

விரும்பும் ேொற்ைத்ற  நிகழ்த் , ேக்களின் ேன ில் இடம் தபை உலக 

தபொதுவுறடறேயொக்கறல சொத் ியப்படுத்  இதுமவ சிைந்  மநரம். 

மபொர்ட்மலண்டின் ேக்கறள ஒருங்கிறணக்க பின்வரும் உத் ிகள் 

பயன்படுத் ப்பட்டது. இற மய உங்கள் சமூகத் ிலும் பயன் படுத் லொம்.  

சமூக முன்னுரிமமகள்:  

எப்மபொதும் பூர்வக்குடிகள் ேற்றும் கருப்பின ேக்களின் குரலுக்கு 

தசவிசொய்த்து அ ற்கொக மபொரொடுங்கள்.  

பரஸ்பர உ ேி: 

தபொருட்கறள மசகரித்து இலவசேொக பகிர்ந்துதகொள்ளுங்கள். உள்ளூரில் 

வடீு இல்லொ , ஆ ரவற்ை ேக்களுக்கு உணவளிக்கும் நிறுவனங்கமளொடு 

இறணந்து தசயலொற்றுங்கள் அல்லது அந்  நிறுவனங்களுக்கு 

நன்தகொறட வழங்குங்கள். நட்புைவு வளர்ந் ப்பின், உணவுக்கொக ேக்கள் 

கூடும் இடங்கமள அவர்களின் பழகும்  ளங்களொகிவிடும். இது 

ேட்டுேல்லொது, துணிகறள நன்தகொறடயளித் ல், இலவச புத் க கறட 

அறேத் ல் அல்லது மவறல பட்டறை அறேத் ல் மபொன்ைவற்றையும் 

தசய்யலொம்.  

தசய் ித் ொள்: 

த ொடர்ந்து நேது தசங்தகொடியில் எழுதுங்கள், அற  சரியொன 

ம ொழர்களுக்கு விநிமயொகியுங்கள் . தசய் ிறய வொசிப்பவர்கள் 

 ங்களுறடய  னித்துவேொன கருத்துக்கறளயும், அனுபவங்கறளயும், 

ஊடகத் ின் முக்கியத்துவத்ற யும் பகிர்ந்து தகொள்ளட்டும்.  

சமூக ேமல ளங்கமள நேனீமொக்கு ல்: 



மபொர்ட்மலண்டில் நடந்  மபொரொட்டங்கள் தவற்ைியறடந் றேக்கு 

வினொடிக்கு வினொடி களத் ிலிருந்து தசய் ிகளும் நிகழ்வுகளும் உலகம் 

முழுதும் பகிரப்பட்டம  கொரணம். வரீியேிகு வொர்த்ற கறளயுறடய 

விளக்கப்படங்கள் அல்லது தசய் ி சித் ிரங்கள் , படங்கள் ேக்களுக்கு 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்  பயன்படுத் லொம். இந்  விளக்கப்படங்கறள 

பிடிஎப் மகொப்பொக பகிர்ந் ொல் ம றவப்படும் ம ொழர்கள் 

துண்டைிக்றககள் அச்சிடப் பயன்படுத் ிக்தகொள்ளலொம். 

தசங்தகொடியின்(பொண்மடரொ மரொஜொ) படவரி(இன்ஸ்டொகிரொம்) பக்கத் ில் 

ப ியப்படும் தசய் ிகள் அ ிக அளவிலொன வொசகர்கறள தசன்ைறடயும்.  

கமலகள்: 

கறல என்பது புரட்சியின் ஒரு அங்கம். கறலஞர்கள் தசய் ிறய ேக்கள் 

ேன ில்  ொக்கத்ற  ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு எடுத்து தசொல்ல உ வியொக 

இருப்பொர்கள்.  

இமளஞர்கள்:  

இறளஞர்கறள இயக்கத்ம ொடு மசர்த்துக்தகொள்ளுங்கள். சேீபத் ிய 

மபொரொட்டங்கள் ேீண்டும் எழுச்சியறடவ ற்கு முன்பிருந்ம , 

மபொர்ட்மலண்டின் இறளஞர்கள் ேக்கறள  ிரட்டி வ ீியில் இைங்கி 
மபொரொடி வந் னர்.எந்  கொரணத் ிற்கொக ஊர்வலம் மபொக மவண்டும் 

என்பற  இறளஞர்கமள  ீர்ேொனிக்கட்டும். வழக்கேொக மேல் நிறல 

பள்ளி ேொணவர்களுக்கு நடக்கும் தவள்ளிக்கிழறே ஊர்வலத்ற  நடத்  

அவர்களுக்கு உ வி தசய்யுங்கள். இ ன் மூலம் இறளஞர்களுக்கு 

விழிப்புணர்வு ஏற்படும். அவர்கறள ஒருங்கிறணக்கவும், துடிப்புள்ள 

இறளஞர்கறள அறடயொளம் கொணவும் உ வியொக இருக்கும். 

“நொம் கருப்பர்களின் வொழ்விற்கொக மபொரொடி உயர்த்துவ ன் மூலம் 

அறனவறரயும் உயர்த்துகிமைொம்' 

தசங்தகொடி குைிப்பு: இந்  தசய் ிக்கொக மபொர்ட்மலண்டில் இருக்கும் 

தபொதுவுறடறே தசங்தகொடி வொசகர்களுக்கு நன்ைி 
த ரிவித்துக்தகொள்கிமைொம். விேர்சனங்கள் வர்மவற்கப்படுகின்ைன.  

 

Article 6 

கொேல் துமறயின் பயங்கரேொ ம்: தபொதுவுமடமமக்கொக ஒன்று 

கூடுவேொம் 



த ன் ஆப்பிரிக்க, ஜறீல 9: மகொவிட் 19 மநொய்த்த ொற்று சர்வம ச பரவலொக 

ேொைிய ிலிருந்து , ேனி ொபிேொனேற்ை, த ளிவற்ை மு லொளித்துவத் ொல் 

அறனவரின் வொழ்வும் பூஜ்ஜியொேொகியிருக்கிற்து. சர்வம ச 

மநொய்ப்பரவறல எ ிர்தகொள்ள முடியொேல் மு லொளித்துவம் 

ம ொல்வியறடந் ிருக்கிைது. இது நொம் எ ிர்பொர்த்  ஒன்று ொன். 

உலகளொவிய மு லொளித்துவம் தபொருளொ ொர வழீ்ச்சியிலும், 

அபரிேி ேொன உற்பத் ியிலும், கடுறேயொன நஷ்டத் ிலும் சிக்கி 
 விக்கும் சூழறல முன்னமர கணித் து ொன். இந்  சூழலின் தவளிபொடு 

மபொர் ேற்றும் பொசிசேொகும்.  

சுயநலத் ொலும், சுரண்டலொலும் இயங்கும் மு லொளித்துவம்  ினம்  ினம் 

ஆயிரேொயிரம் ஏறழ எளிய ேக்கறள உலதகங்கும் தகொன்று குவிக்கிைது. 

த ன்னொப்பிரிக்கொவில் ஊரடங்கு அேலில் வந்து மூன்று ேொ ங்கள் 

ஆயிற்று. மவறலயின்றே, கொவல் துறை ேற்றும் ரொணுவத்ற  தகொண்டு 

குடிேக்கறள தகொன்று குவிப்பத ன மு லொளித்துவம் அ ன் முழு 

பலத்ற யும் தசலுத் ி ேக்களின் வொழ்றவ நொசேொக்குகிைது. கொவல்துறை 

பயங்கரவொ த்ற  மு லொளிகள்  ங்கறள பொதுகொத்துக்தகொள்ளவும், 

 ொங்கள் நிறனத் ற  நிைமவற்ைிக்தகொள்ளவும் 

பயன்படுத் ிக்தகொள்கின்ைனர்.  

ஜியொர்ஜ் ஃபிலொய்டின் ேரணம் நிகழ்ந்  ிலிருந்து உலகம் முழுதும் 

மபொலீஸ் அரொஜகத்ற  எ ிர்த்து பல்மவறு மபொரொட்டங்கள் 

நடத் ப்படுகின்ைன. அத் றன இயக்கங்களும் த ரிந்ம ொ 

த ரியொேமலொ கொவல்துறையின் (மு லொளித்துவத் ின்) இனதவைியின் 

கூறுகளுக்கு எ ிரொகமவ மபொரொடுகின்ைன.  

ேிக முக்கியேொக இந்  மபொலீஸ் அரொஜகத் ில் மு லொளித்துவத் ின் 

அைிகுைிகறள கவனிக்க மவண்டும். மபொலீஸ் அரொஜகம் என்பது இனவொ  

பிரச்சறன அல்ல. ேொைொக கொவல்துறையின் தவைியொட்டமும், 

இனவொ மும், ஒழுங்கற்ை மு லொளித்துவ அறேப்பின் தவளிப்பொடுகள். 

மு லொளித்துவம் உருவொக்கிய இனதவைி ஏகொ ிபத் ியத் ின் மூலம் 

உலதகங்கும் பரவியிருக்கிைது. இது ொன் உலதகங்கும் உள்ள 

கொவல்துறையின் ேன ில் இனதவைிறய புகுத் ியது.  

மபொலீஸ் அரொஜகம் என்பது எல்லொ நொடுகளிலும் இருக்கிைது. கருப்பின 

கொவல்துறை அ ன் அத்துேீைறல கருப்பின ேக்கள் ேீது நிகழ்த்துகிைது. 

இந் ிய கொவல்துறை அ ன் தவைியொட்டத்ற  இந் ியர்கள் ேீது 

நிகழ்த்துகிைது. மு லொளித்துவம் கொவல்துறைறய  னது தசொத்ற  



பொதுகொக்கவும், நிறனத் ற  நிறைமவற்ைவும், ஏறழ எளிய ேக்கறள 

தகொல்லவுமே பயன் படுத்துகிைது.  

சேீபத் ில் த ன் ஆப்பிரிக்கொவில் ஒரு ஆப்பிரிக்கறர கொவல் துறை 

தகொடூரேொக  ொக்கி,  நிர்வொணேொக்கி சித் ிரவற  தசய்துள்ளது. 

மகப்டவுன் மேயரின் வழிகொட்டு லின்படிமய கொவல் துறை இந்  

தகொடூரத்ற  நிகழ்த் ியுள்ளது. மேயமரொ மு லொளிகளின்  னியொர் 

நிலங்கறளயும், தசொத்துக்கறளயும் பொதுகொப்ப ற்கொக இற  

தசய்துள்ளனர்.  பொ ிக்கப்பட்டவரின் வடீ்றடயும் இடித்து 

 றரேட்டேொக்கியுள்ளனர்.  

மகப்டவுனில் இருக்கும் மு லொளிகள், அங்கிருக்கும் ேக்கள்  ொங்கள் வடீு 

கட்டியிருக்கும் நிலத் ிற்கு பணம் தகொடுக்கொ  ொல் அவர்கறள 

அப்புைப்படுத்  முயல்கின்ைனர். மு லொளித்துவத் ின் இலொப தவைிக்கு 

இறரயொகி உறழக்கும் வர்க்க சமகொ ர சமகொ ிரிகள் பட்டினியொல் 

துன்பப்படுகின்ைனர். ஏறழகள் வடீுகறளயிழந்து அவ ியுறுகின்ைனர். 

ேக்கறள ேிரட்டுவ ற்கொக கொவல்துறைறய பயன்படுத் ி அவர்களின் 

வொழ்றவ நிர்மூலேொக்கி, தகொறல தசய்கிைொர்கள். 

கொவல் துறையின் அத்துேீைறலயும், இனதவைிறயயும் சரி தசய்ய நொம் 

மு லொளித்துவத்ற  ஒழுக்க மவண்டும். நேக்கு தபொதுவுறடறே புரட்சி 
இப்மபொற ய ம றவ. உலதகங்கிலும் உள்ள த ொழிலொளர்கள் 

தபொதுவுறடறேறய கட்டிதயழுப்ப மபொரொட மவண்டும், அ ன் மூலம் 

மு லொளித்துவத்ற  அழிக்க மவண்டும்.  

மு லொளித்துவத் ின் சொம்பலில் இருந்து கூட்டு முயற்சியொல் 

தபொருட்கறள உற்பத் ி தசய்து அ ன் மூலம் ேக்களின் ம றவகறள 

பூர்த் ி தசய்து தகொள்ளும் ஒரு சமூகத்ற  நொம் கட்டிதயழுப்ப மவண்டும். 

நம்து ம றவகள் உணவு, உறைவிடம் ேற்றும் பொதுகொப்பு.  

மு லொளித்துவத் ின் முரண்களொல் இந்  தபரும் மநொய்ப்பரவல் 

பூ ொகொரேொக பல பிரச்சறனகளுக்கு வழிவகுத்துவிட்டது. இ னொல், 

த ளிவொன பொர்றவக் தகொண்ட ேக்களுக்கு மு லொளித்துவத் ின் ேீது 

மகொபமும் புகொரும் எழுந்துள்ளது. இந்  மகொபத்ற  த ொழிலொளர்கள் 

சரியொன முறையில் தநைிப்படுத் ி இந்  மு லொளித்துவத் ிலிருந்து 

விடுபட பயன்படுத் ிக்தகொள்ள மவண்டும். இ ன் மூலம் ஒரு 

தபொதுவுறடறே உலகம் உண்டொகும்.  

நொளுக்கு நொள் அ ிகரிக்கும் கொவல்துறையின் அத்துேீைல் 

மு லொளித்துவத் ின் பலவனீத்ற மய கொட்டுகிைது. இற  உணர்ந்து 



நொம் இந்  வொய்ப்றப பயன் படுத் ிக்தகொள்ள மவண்டும். இந்  சுரண்டும் 

அறேப்றப எ ிர்க்க நொம் சர்வம ச உறழக்கும் வர்க்கேொகி நேது 

மபொரொட்டங்கறள இன்னும் வலுப்படுத்  மவண்டும். இற  தசய்ய நேக்கு 

ஒரு தபொதுவுறடறே கட்சி(ICWP) ம றவ.தபொதுவுறடறேவொ ியொக, நேது 

புரி ல்கறள ஆழப்படுத்  மவண்டும். ேொற்ைத் ிற்கொன  த்துவத்ற  

தசயல்முறை படுத்  மவண்டும்.அதுமவ இயங்கியல் 

தபொருள்மு ல்வொ ம். இது நொம் தவற்ைிக் தகொள்வ ற்கொன உலகம். 

 


