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மிசசோரி ஃசபேர்க்குஷனில் மைக்கனில் மைக்ச் மைக்கேல் பிரௌனின் ப்கேல் பிரௌனின் ரௌனின் பபேோலிஸ
பேடுரௌனின் ப் மைக்கேோமைக்கலை மீது னில் மைக்் மைக்கேள் ச் மைக்கேோபேம் ரௌனின் பபம் வெடித்ததற்கு
விமைக்கிடையிறுப்பேோ் மைக்கே,  ஆளும் பம் வெர்க்் மைக்கேம் இர-முமைக்கம
மூசலைோபேோயத்மைக்கதப் பேயன்பேடுத்தி உள்ளது.  அது,
இ்ோணுபம் வெனில் மையப்பேட்ிடை ரௌனின் பபேோலிமைக்கலிஸைக் ரௌனின் ப் மைக்கேோண்டு அமைக்கனில் மைதியோம
சபேோ்ோட்ிடைக்் மைக்கேோ்ர்் மைக்கேள் மீது ் மைக்கேண்ணீர் புமைக்க் மைக்கேகுண்டு் மைக்கேமைக்களயும்,
இ்ப்பேர் சதோட்ிடைோக்் மைக்கேமைக்களயும் பி்சயோகித்தசதோடு,  மிசசோரி
ஆளுந்ோல் "அபம் வெச்் மைக்கேோலை நிமைக்கலை"  அறிவிப்பு,  சதசிய
பேோது் மைக்கேோப்பு பேமைக்கிடை நிமைக்கலைநிறுத்தப்பேட்ிடைமைக்கனில் மை,  நமைக்கிடைமுமைக்குறையில்
இ்ோணுபம் வெ சட்ிடைத்தின் திணிப்பு எம அ்சின் ஒடுக்குமுமைக்குறை
எந்தி்த்மைக்கதத் அணிதி்ட்டி உள்ளது. 
அசதசந்த்தில், ஃசபேர்க்குஷன் ஒர யுத்த னில் மைண்ிடைலைனில் மைோ் மைக்கே
னில் மைோற்ுறைப்பேட்ிடைதன் மீதோம ஆ்ம்பே அட்டூழியங்் மைக்கேளுக்குப்
பின்மர்,  அமைக்கிடையோள அ்சியலின் அ்சியல் னில் மைற்றும் ரௌனின் பசய்தி
ஊிடை் மைக்கே ஆத்பம் வெோளர்் மைக்கேமைக்களயும் ஆளும் சனில் மைற்தட்டு அணிதி்ட்டி
உள்ளது.

ஒடுக்குமுமைக்குறை எந்தி்த்மைக்கத பம் வெழிநிடைத்துபேபம் வெர்் மைக்கேளும் ஆபிரிக்் மைக்கே-
அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கேர்் மைக்கேளோ் மைக்கே இரந்துவிட்ிடைோல் அபம் வெர்் மைக்கேளின் ஜமநோய் மைக்கே
உரிமைக்கனில் மை் மைக்கேள் அழிக்் மைக்கேப்பேடுபம் வெது ஏற்் மைக்கேக்கூடியரௌனின் பதன்றும், இன்னும்
முற்சபேோக்் மைக்கேோமது எமவும் ரௌனின் பபேரம்பேோன்மைக்கனில் மையோம-ஆபிரிக்் மைக்கே
அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கே ஃசபேர்க்குஷன் ரௌனின் பதோழிலைோளர்் மைக்கேமைக்களயும் னில் மைற்றும்
இமைக்களஞர்் மைக்கேமைக்களயும் நம்பேமைக்கபம் வெக்் மைக்கே முயற்சிப்பேசத அதன்
சநோக்் மைக்கேனில் மைோகும். ரௌனின் பபேோலிலிஸைிஸூிடைன் "ஒற்றுமைக்கனில் மையோ் மைக்கே"  இரக்குனில் மைோறு
உபேசதசிக்் மைக்கேவும் னில் மைற்றும் பேோது் மைக்கேோப்புதுமைக்குறை
நிடைபம் வெடிக்மைக்க் மைக்கே் மைக்கேளுக்் மைக்கேோம புதிய தமைக்கலைபம் வெ்ோம ஆபிரிக்் மைக்கே
அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கேர் மிசூரி ரௌனின் பநடுஞ்சோமைக்கலை ச்ோந்துப்பேமைக்கிடை ச் மைக்கேப்ிடைன்
ச்ோன் சஜோன்சனுக்கு பு் மைக்கேழுமைக்க்் மைக்கேமைக்களக் குவிக்் மைக்கேவும், அ்சியல்
சபே்ம்சபேசி் மைக்கேளோம அல் ஷோர்ப்ிடைனும் ரௌனின் பஜஸஸி ஜோக்சனும்
் மைக்கேிடைந்த பம் வெோ்ம் அந்ந் மைக்கேரக்கு ரௌனின் பசன்ுறைோர்் மைக்கேள்.
இமம் குறித்த ச் மைக்கேள்வி் மைக்கேமைக்களப் பிடித்துத் ரௌனின் பதோங்கி
ரௌனின் ப் மைக்கேோண்டிரக்கும் ஊிடை் மைக்கேங்் மைக்கேசளோடு சசர்ந்து (ஃசபேர்க்குஷன்
ரௌனின் பசவ்பம் வெோயன்று இ்வும் னில் மைற்றும் இமமும்   குறித்து CNN
ஒர ந் மைக்கே்னில் மைன்ுறை ் மைக்கேலைந்துமைக்க்யோிடைமைக்கலை ஒளிபே்ப்பியது,
உண்மைக்கனில் மையில் நி் மைக்கேழ்ச்சி நடுபம் வெர்் மைக்கேள் அதில் பேங்ச் மைக்கேற்றிரந்த
் மைக்கேறுப்பிம னில் மைற்றும் ரௌனின் பபம் வெள்மைக்களயிம நபேர்் மைக்கேமைக்கள
பிரித்துமைக்கபம் வெத்துதிரந்தமர்),  முன்மோள் கூமைக்கிடைப்பேந்து நட்சத்தி்
வீ்ர் ் மைக்கேரீம் அப்துல்-ஜப்பேோரின் ஒர ் மைக்கேட்டுமைக்க்மைக்கய Time இதழ்
ரௌனின் பசன்ுறை பம் வெோ்யிறுதியில் பி்சுரித்தது.  அக்் மைக்கேட்டுமைக்க் அதன்
அ்சியல் முடிவு் மைக்கே் மைக்கேளில் னில் மைட்டுப்பேடுத்தப்பேட்ிடைதோ் மைக்கே
இரந்தசபேோதினும்,  அதில் அபம் வெர்
புத்துணர்ச்சியூட்டுபம் வெதோ் மைக்கேவுள்ளது. 

“எதிர்பம் வெரகிுறை இமப்சபேோர் சதோல்நிுறைம் குறித்ததோ் மைக்கே
இரக்் மைக்கேோது,"  என்ுறை தமைக்கலைப்பில்,  அப்துல்-ஜப்பேோர்
"[ஃசபேர்க்குஷனில்]  நிமைக்கலைமைக்கனில் மைமைக்கய ரௌனின் பபம் வெறுனில் மைசம னில் மைற்ரௌனின் புறைோர
திட்ிடைமிட்ிடை இமபம் வெோத நிடைபம் வெடிக்மைக்க் மைக்கேயோ் மைக்கே அல்லைோனில் மைல்,  னில் மைோுறைோ் மைக்கே

அது உள்ளபம் வெோசுறை:  பம் வெர்க்் மைக்கே யுத்தனில் மைோ் மைக்கே ் மைக்கேோண்பேது"  அபம் வெசியனில் மைோகும்
என்று எழுதுகிுறைோர். சதோல்நிுறை (அத்சதோடு பேோலிம) பிளவு் மைக்கேமைக்களப்
சபேணி பம் வெளர்ப்பேபம் வெர்் மைக்கேமைக்கள எதிர்த்து,  அபம் வெர் பம் வெலியுறுத்துமைக்க் மைக்கேயில்,
"ரௌனின் பபேோலிஸின் அதீதஎதிர்விமைக்கமயின் இலைக்கு் மைக்கேள் சதோலின் நிுறைத்மைக்கத
ரௌனின் பபம் வெகு குமைக்குறைபம் வெோ் மைக்கேசபம் வெ அடித்தளத்தில் ரௌனின் ப் மைக்கேோண்டிரக்கிுறைது,
எசபேோலைோ-அளவுக்் மைக்கேோம சநோமைக்கய விிடை சனில் மைோசனில் மைோமதோம இரக்கும்
பம் வெறுமைக்கனில் மையிலிரந்து,  ஒவ்ரௌனின் பபம் வெோரபம் வெரின் இமபம் வெோத நி் மைக்கேழ்ச்சிநி்லுிடைன்
இவ்பம் வெோறு மைக்க் மைக்கேக்குலுக்குபம் வெதோமது, அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கேோமைக்கபம் வெ உண்மைக்கனில் மையோம
விிடையத்திலிரந்து திமைக்கசதிரப்புகின்ுறைது" என்ுறைோர். 
அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கேோவின் அடிப்பேமைக்கிடை சமூ் மைக்கே பிளவு,  பேணக்் மைக்கேோ்ர்் மைக்கேளுக்கும்
னில் மைற்ுறைபம் வெர்் மைக்கேளுக்கும் இமைக்கிடைசய இரப்பேதோ் மைக்கே அப்துல்-ஜப்பேோர்
குறிப்பிடுகிுறைோர்.  அபம் வெர் "னில் மைத்தியதட்டு பம் வெர்க்் மைக்கேத்தின்"  ரௌனின் பபேோறிமைக்கபம் வெக்
குறித்த ஒர 2012  சபேவ் (Pew)  ஆ்ோய்ச்சி மைக்கனில் மையத்தின்
அறிக்மைக்க் மைக்கேமைக்கய சனில் மைற்ச் மைக்கேோளிட்டுக் ் மைக்கேோட்டுகிுறைோர்.  அது ் மைக்கேிடைந்த பேத்து
ஆண்டு் மைக்கேளில் னில் மைத்தியதட்டு குடும்பே பம் வெரனில் மைோமம் 5 சதவீதம் வீழ்ச்சி
அமைக்கிடைந்திரப்பேமைக்கதக் ் மைக்கேண்ிடைறிந்திரக்கிுறைது.  “ரௌனின் பபம் வெகுசிலை னில் மைக்் மைக்கேசள
(ரௌனின் பபம் வெறும் 23  சதவீதத்திமர்)  ஓய்வு ரௌனின் பபேறும்சபேோது அபம் வெர்் மைக்கேளிிடைம்
சபேோதிய பேணம் இரக்குரௌனின் பனில் மைம ் மைக்கேரதுகிுறைோர்் மைக்கேள்,"  என்று அப்துல்-
ஜப்பேோர் எழுதுகிுறைோர்.  “அமைக்கமத்திற்கும் சனில் மைலைோ் மைக்கே
அதிர்ச்சியூட்டுபம் வெது: அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கேோவின் தோ்் மைக்கே னில் மைந்தி்னில் மைோம ் மைக்கேடிமனில் மைோ் மைக்கே
உமைக்கழைத்தோல் முன்சமுறைலைோம் என்பேமைக்கத ரௌனின் பபம் வெகுசிலை அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கேர்் மைக்கேள்
தோன் இன்மமும் நம்புகிுறைோர்் மைக்கேள்.”

அப்துல்-ஜப்பேோர் ஒர சசோசலிஸட் கிமைக்கிடையோது,  சனில் மைலும் சமூ் மைக்கே
சனில் மைத்துபம் வெமின்மைக்கனில் மை குறித்த அபம் வெ்து பேரிந்துமைக்க்் மைக்கேள் சீர்திரத்த
அமைக்கழைப்பு் மைக்கேளுக்கு அப்பேோல் ரௌனின் பசல்லைோது. ஆமோல் அபம் வெ்து ் மைக்கேட்டுமைக்க்
ஃசபேர்க்குஷன் சம்பேபம் வெங்் மைக்கேமைக்களத் தபம் வெுறைோ் மைக்கே னில் மைதிப்பிடுபம் வெதன்
மீதிரக்கும் ரௌனின் பபம் வெடிப்பேோர்ந்த விமைக்களவு் மைக்கேள் குறித்து அ்சியல்
ஸதோபே் மைக்கேத்திற்கு ஒர சனில் மைலைதி் மைக்கேனில் மைோம எச்சரிக்மைக்க் மைக்கேயோ் மைக்கே இரக்கிுறைது.
இரந்தசபேோதினும்,  அடிப்பேமைக்கிடை சமூ் மைக்கே பிளவு—அது
ஃசபேர்க்குஷனிலும் சரி ஒட்டுரௌனின் பனில் மைோத்த நோட்டிலும் சரி—இமத்மைக்கத
மைக்கனில் மையப்பேடுத்தி அல்லை,  பம் வெர்க்் மைக்கேத்மைக்கத மைக்கனில் மையப்பேடுத்தி இரக்கிுறைது
என்ுறை அபம் வெ்து பம் வெலியுறுத்தல் முற்றிலும் சரியோமசத. 
மி் மைக்கே முக்கியனில் மைோ் மைக்கே, அந்த ் மைக்கேட்டுமைக்க் இமபம் வெோத அ்சியலில் பேலைனில் மைோ் மைக்கே
முதலீடு ரௌனின் பசய்துள்ள சனில் மைல்னில் மைட்ிடை னில் மைத்தியதட்டு பம் வெர்க்் மைக்கேத்தின்
அ்சியல் பி்திநிதி் மைக்கேளிிடைமிரந்து ச் மைக்கேோபேனில் மைோம ஒர எதிர்ப்பு
ஓலைங்் மைக்கேமைக்களத் தூண்டிவிட்ிடைது.  இபம் வெற்றில் சர்பம் வெசதச சசோசலிஸட்
அமைக்கனில் மைப்பின் (ISO) ் மைக்கேட்டுமைக்க்யோளர் சிடைவ் சிரின் உள்ளிடைங்குபம் வெோர்,
இபம் வெர் Nation இதழில் விமைக்களயோட்டுத்துமைக்குறை ் மைக்கேட்டுமைக்க்யோள்ோ் மைக்கேவும்
சசமைக்கபம் வெ ரௌனின் பசய்கிுறைோர். “இமபம் வெோதசனில் மை மைக்கனில் மைக் பிரௌனின் ப்கேல் பிரௌமைக்கமக் ரௌனின் ப் மைக்கேோன்ுறைது"
என்ுறை தமைக்கலைப்பில் அபம் வெர் அமைக்கத எழுதியிரந்த, அப்துல்-ஜப்பேோமைக்க்
னில் மைறுத்துமைக்க்க்் மைக்கே அர்ப்பேணிக்் மைக்கேப்பேட்ிடை ஒர ் மைக்கேட்டுமைக்க் புதமன்று ISO
பம் வெமைக்கலைத் தளத்தில் பி்சு்னில் மைோமது.

மைக்கனில் மைக்ச் மைக்கேல் பிரௌனின் ப்கேல் பிரௌனின் பேடுரௌனின் ப் மைக்கேோமைக்கலை னில் மைற்றும் ரௌனின் பபேோதுபம் வெோ் மைக்கே
ரௌனின் பபேோலிஸ ஒடுக்குமுமைக்குறை, அடிப்பேமைக்கிடையில் "பம் வெறுமைக்கனில் மை சோர்ந்தரௌனின் பதன்று"
கூறும் அப்துல்-ஜப்பேோரின் துணிச்சமைக்கலைக் ் மைக்கேண்டித்து, சிரின்

உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்     www.wsws.org
Class, race and the police killing in Ferguson, Missouri

வர்க்கம, இனம மற்றும
மிசோர மிசோரி ஃசோரி ஃபேர்க்குஷனில
பொி ஃபேமிசோலிஸ் ி ஃபேடுபொகமிசோலை�ு

http://time.com/3132635/ferguson-coming-race-war-class-warfare/
http://time.com/3132635/ferguson-coming-race-war-class-warfare/
http://socialistworker.org/2014/08/20/racism-killed-mike-brown


பம் வெலியுறுத்துமைக்க் மைக்கேயில்,  “மைக்கனில் மைக்ச் மைக்கேல் பிரௌனின் ப்கேல் பிரௌன் ் மைக்கேறுப்பிமத்மைக்கதச்
சசர்ந்தபம் வெர் என்பேதோசலைசய அபம் வெர் சுட்டுக் ரௌனின் ப் மைக்கேோல்லைப்பேட்ிடைோர்.
அபம் வெர் ரௌனின் பபம் வெள்மைக்களய்ோ் மைக்கே இரந்திரந்தோல்,  அபம் வெர் ஏமைக்கழையோ் மைக்கே
இரந்திரந்தோலும்,  ரௌனின் ப் மைக்கேோல்லைப்பேட்டிரக்் மைக்கே னில் மைோட்ிடைோர்.  இது
உங்் மைக்கேளது ஆ்ம்பே புள்ளியோ் மைக்கே இல்மைக்கலைரௌனின் பயன்ுறைோல்,  பின்
நீங்் மைக்கேள் ஒர திமைக்கசயறி ் மைக்கேரவி இல்லைோனில் மைல் நிற்கிறீர்் மைக்கேள்
என்ுறைோகும்,” என்ுறைோர். 
ஃசபேர்க்குஷனில் என்ம நிடைந்தது என்பேமைக்கத விளங்கிக்ரௌனின் ப் மைக்கேோள்ள
எந்தரௌனின் பபம் வெோர சசோசலிஸடுக்கும் அரிச்சுபம் வெடியோம பம் வெர்க்் மைக்கேம்
அல்லைது ரௌனின் பபேோரளோதோ் சனில் மைத்துபம் வெமின்மைக்கனில் மைசய "ஆ்ம்பேப்புள்ளி"
அல்லை னில் மைோுறைோ் மைக்கே இமம் தோன் என்று அறிவிப்பேதன் மூலைம் ISO
தன்மைக்கமத்தோசம ஒர சசோசலிச-விச்ோத னில் மைற்றும் ரௌனின் பதோழிலைோள
பம் வெர்க்் மைக்கே-விச்ோத அமைக்கனில் மைப்பு என்பேமைக்கத அமைக்கிடையோளப்பேடுத்தி
் மைக்கேோட்டுகின்ுறைது.  ஆளும் பம் வெர்க்் மைக்கேத்தின் ரௌனின் பபேோலிஸ ஒடுக்குமுமைக்குறை
அமைக்கனில் மைப்பு உள்ளிடைங்் மைக்கேலைோ் மைக்கே, இமம் அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கே பம் வெோழ்வில் ஒர
் மைக்கேோ்ணியோ் மைக்கே தோன் இரக்கிுறைது.  ஆமோல் அதுரௌனின் பபம் வெோர
இ்ண்ிடைோம்பேட்ச னில் மைற்றும் துமைக்கண ் மைக்கேோ்ணியோகும்,  அது
அடிப்பேமைக்கிடையில் பம் வெர்க்் மைக்கே பி்ச்சிமைக்கம் மைக்கேசளோடு
பிமைக்கணந்திரக்கிுறைது. 

ரௌனின் பதோழிலைோள பம் வெர்க்் மைக்கேத்தின் மீது ரௌனின் பபேோரளோதோ் சு்ண்ிடைமைக்கலை
அடிப்பேமைக்கிடையோ் மைக்கே ரௌனின் ப் மைக்கேோண்டிரக்கும் ஒர சமூ் மைக்கேத்தில்,  அ்சு
என்பேது அடிப்பேமைக்கிடையில் பம் வெர்க்் மைக்கே ஒடுக்குமுமைக்குறையின் ஒர
் மைக்கேரவியோ் மைக்கே உள்ளது. ஜிரினின் ஆத்தி்மூட்டும் பம் வெோதங்் மைக்கேளுக்கு
மு்ண்பேட்ிடை விதத்தில்,  ரௌனின் பபேோலிஸ ் மைக்கேோட்டுமி்ோண்டித்தமத்தோல்
பேோதிக்் மைக்கேப்பேட்ிடை பேலைர் ரௌனின் பபம் வெள்மைக்களயிம னில் மைக்் மைக்கேளோபம் வெோர்் மைக்கேள் (இந்த
ஆண்டின் ரௌனின் பதோிடைக்் மைக்கேத்தில் ஆல்புரௌனின் ப் மைக்கேர்க்கியில் சஜம்ஸ
சபேோய்டின் பேடுரௌனின் ப் மைக்கேோமைக்கலைமைக்கய ஒரபம் வெர் சுட்டிக்் மைக்கேோட்ிடைலைோம்),
அசதசபம் வெமைக்களயில் ரௌனின் பிடைட்்ோய்ட் சபேோன்ுறை ந் மைக்கே்ங்் மைக்கேளில்
ரௌனின் பபேோலிஸில் சனில் மைலைதி் மைக்கேனில் மைோ் மைக்கே ் மைக்கேறுப்பிமத்தபம் வெர்் மைக்கேள் இரக்கிுறைோர்் மைக்கேள்.
அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கேோவில் உள்ள ரௌனின் பபேரம்பேோன்மைக்கனில் மை ஏமைக்கழை் மைக்கேள்
ரௌனின் பபம் வெள்மைக்களயிம னில் மைக்் மைக்கேளோபம் வெோர்் மைக்கேள்,  அசதசபம் வெமைக்களயில் பம் வெறுமைக்கனில் மை
அளவு் மைக்கேளின் மி் மைக்கேவும் கூடுதலைோ் மைக்கேவும் னில் மைற்றும் ஆபிரிக்் மைக்கே
அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கே ரௌனின் பதோழிலைோளர்் மைக்கேளின் ஒடுக்குமுமைக்குறைமைக்கயயும்,  பேலை
தசோப்தங்் மைக்கேளோ் மைக்கே ஆபிரிக்் மைக்கே அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கே அ்சியல்பம் வெோதி் மைக்கேளோல்
நிடைத்தப்பேடும் ந் மைக்கே்ங்் மைக்கேளிசலை பேோர்க்் மைக்கே முடியும். 
ISO  னில் மைற்றும் ஜிரிமைக்கமக் ் மைக்கேபம் வெமைக்கலைப்பேடுத்துபம் வெது,  அப்துல்-
ஜோப்பேரின் எழுத்துக்் மைக்கேள் அல்லை,  னில் மைோுறைோ் மைக்கே ஆளும் பம் வெர்க்் மைக்கேம்
அதன் அ்சியல் சனில் மைலைோதிக்் மைக்கேத்மைக்கதத் தக்் மைக்கே மைக்கபம் வெக்் மைக்கே அது
பேயன்பேடுத்தும் னில் மைத்திய இயங்குமுமைக்குறை் மைக்கேளில் ஒன்று சதோல்வி
அமைக்கிடைந்து பம் வெரபம் வெமைக்கதக் குறித்த அச்சசனில் மை அபம் வெர்் மைக்கேமைக்களக்
் மைக்கேபம் வெமைக்கலை ரௌனின் ப் மைக்கேோள்ள ரௌனின் பசய்கிுறைது.  ரௌனின் பதோழிலைோளர்் மைக்கேள் இமபம் வெோத
அ்சியலின் சனில் மைோசடிமைக்கயக் கூர்ந்து ் மைக்கேபம் வெனிக்் மைக்கேத்
ரௌனின் பதோிடைங்கிவிட்ிடைோர்் மைக்கேள்.

ஃசபேர்க்குஷனின் சபேோ்ோட்ிடைங்் மைக்கேளில் ் மைக்கேலைந்திரந்த
ரௌனின் பதோழிலைோளர்் மைக்கேள் னில் மைற்றும் இமைக்களஞர்் மைக்கேசளோடு அது நிடைத்திய
் மைக்கேலைந்துமைக்க்யோிடைல்் மைக்கேளில்,  உலை் மைக்கே சசோசலிச பம் வெமைக்கலைத் தளம்
இத்தமைக்க் மைக்கேய அடிப்பேமைக்கிடை பம் வெர்க்் மைக்கே பி்ச்சிமைக்கம் மைக்கேள் அதி் மைக்கேளவில்
உண்ப்பேட்டிரப்பேமைக்கதக் ் மைக்கேண்ிடைது.  எல்லைோ இம
ரௌனின் பதோழிலைோளர்் மைக்கேளும் மு் மைக்கேங்ரௌனின் ப் மைக்கேோடுக்கும் ரௌனின் பபேோதுபம் வெோம
ரௌனின் பபேோரளோதோ் நிமைக்கலைமைக்கனில் மை் மைக்கேள் குறித்தும்,  முதலைோளித்துபம் வெ
அமைக்கனில் மைப்புமுமைக்குறையின் ் மைக்கேிடைமைக்கனில் மைப்பேோடு் மைக்கேள் குறித்தும் பேலைர்
சபேசிமோர்் மைக்கேள்.  ஏமைக்கமயபம் வெர்் மைக்கேசளோ தன்மலைம்மிகுந்த னில் மைற்றும்
ஊழைல்நிமைக்குறைந்த பேலைச் மைக்கேோடி மில்லியமர்் மைக்கேளின் மைக்க் மைக்கேயோட்் மைக்கேளோ் மைக்கே

உள்ளபம் வெர்் மைக்கேளும்,  பிரௌனின் ப்கேல் பிரௌனின் னில் மை்ணத்மைக்கத தங்் மைக்கேளுக்கு சோத் மைக்கேனில் மைோ் மைக்கே
சு்ண்டி பம் வெரகின்ுறைபம் வெர்் மைக்கேளும்,  முற்றிலுனில் மைோ் மைக்கே இப்சபேோமைக்கதய
ரௌனின் பபேோரளோதோ் னில் மைற்றும் அ்சியல் அமைக்கனில் மைப்புமுமைக்குறைமைக்கயப்
பேோது் மைக்கேோப்பேசதோடு பிமைக்கணந்திரக்கும் இந்த ஷோர்ப்ிடைன் னில் மைற்றும்
ஜோக்சன் சபேோன்ுறைபம் வெர்் மைக்கேமைக்கள பேகி்ங்் மைக்கேனில் மைோ் மைக்கே குற்ுறைஞ்சோட்டிமோர்் மைக்கேள். 
ஃசபேர்க்குஷனில் சபேோ்ோட்ிடைக்் மைக்கேோ்ர்் மைக்கேளின் ் மைக்கேரத்துக்் மைக்கேள்,
ஃசபேர்க்குஷனில் னில் மைட்டுனில் மைல்லை,  னில் மைோுறைோ் மைக்கே நோரௌனின் பிடைங்கிலும்,
அதி் மைக்கேரித்துபம் வெரம் முதலைோளித்துபம் வெ-எதிர்ப்பு உணர்மைக்கபம் வெ
பி்திபேலிக்கிுறைது.  தனிநபேர்் மைக்கேளுக்கு இமைக்கழைக்் மைக்கேப்பேடும் அநீதிமைக்கய
ரௌனின் பதோழிலைோளர்் மைக்கேள் ஒர பே்ந்த சமூ் மைக்கேரௌனின் பபேோரளோதோ்
அமைக்கனில் மைப்புமுமைக்குறையின் விமைக்களரௌனின் பபேோரளோ் மைக்கே பேோர்க்் மைக்கேவும்,  அதசமோடு
ரௌனின் பதோிடைர்புபேடுத்தவும் ரௌனின் பதோிடைங்கி இரக்கிுறைோர்் மைக்கேள்.

அங்ச் மைக்கே ஜமநோய் மைக்கேக் ் மைக்கேட்சியோல் ஊக்குவிக்் மைக்கேப்பேட்ிடை ஒர இமபம் வெோத
அ்சியல் இரக்கிுறைது.  2008 இல் ISOஆல் ஒர "னில் மைோற்ுறைம்
ரௌனின் ப் மைக்கேோண்டு பம் வெரம் சபம் வெட்பேோள்ோ் மைக்கே" பம் வெ்சபம் வெற்் மைக்கேப்பேட்ிடை முதல் ஆபிரிக்் மைக்கே
அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கே ஜமோதிபேதியோம ஒபேோனில் மைோ,  முன்ரௌனின் பமோரசபேோதும்
இல்லைோதளவிற்் மைக்கேோம சமூ் மைக்கே சனில் மைத்துபம் வெமின்மைக்கனில் மையின் பம் வெளர்ச்சிக்கு,
ரௌனின் பதோிடைர்ச்சியோம யுத்தங்் மைக்கேளுக்கு,  னில் மைற்றும் மி் மைக்கே மி் மைக்கே அடிப்பேமைக்கிடை
ஜமநோய் மைக்கே உரிமைக்கனில் மை் மைக்கேள் மீதோம ஒர தோக்குதலுக்கு தமைக்கலைமைக்கனில் மை
தோங்கியுள்ளோர். 
ஜமநோய் மைக்கேக் ் மைக்கேட்சியின் அ்சியல் மு் மைக்கேபம் வெர்் மைக்கேளோம ISO  னில் மைற்றும்
சிரின்,  அமைக்கிடையோள அ்சியல் னில் மைதிப்பிழைந்து சபேோபம் வெமைக்கத ஒர
உயிர்சபேோகும் அபேோயனில் மைோ் மைக்கே ் மைக்கேோண்கிுறைோர்் மைக்கேள்.  அபம் வெர்் மைக்கேள்,  ஆளும்
பம் வெர்க்் மைக்கேத்திற்கும் அதன் அ்சியல் எந்தி்த்திற்கும்
ரௌனின் பதோழிலைோளர்் மைக்கேமைக்கள அடிபேணிய ரௌனின் பசய்து மைக்கபம் வெக்கும் உள்ளோர்ந்த
ஆர்பம் வெத்சதோடு,  னில் மைத்தியத் பம் வெர்க்் மைக்கே—ரௌனின் பதோழிற்சங்் மைக்கே நிர்பம் வெோ் மைக்கே
அதி் மைக்கேோரி் மைக்கேளின்,  ் மைக்கேல்வியோளர்் மைக்கேளின்— தனிச்சலுமைக்க் மைக்கே ரௌனின் பபேற்ுறை
பிரிவு் மைக்கேளுக்் மைக்கேோ் மைக்கே,  னில் மைற்றும் ரௌனின் பபேரநிறுபம் வெம ஸதோபே் மைக்கேத்தின்
பிரிவுக்் மைக்கேளுக்் மைக்கேோ் மைக்கே சபேசுகிுறைோர்் மைக்கேள். ISOஇன் இமபம் வெோத அமைக்கிடையோள
அ்சியல்,  ஆளும் பம் வெர்க்் மைக்கேத்திமது பிரிவு் மைக்கேளின் இமபம் வெோதத்திற்கு
துமைக்கணசபேோகிுறைது.  அமைக்கபம் வெ இ்ண்டுசனில் மை ரௌனின் பதோழிலைோள பம் வெர்க்் மைக்கேத்மைக்கத
பிளவுபேடுத்தும் னில் மைற்றும் முதலைோளித்துபம் வெத்திற்கு எதி்ோம ஒர
ஐக்கியப்பேட்ிடை அ்சியல் சபேோ்ோட்ிடைத்மைக்கதத் தடுக்கும் ரௌனின் பபேோதுபம் வெோம
சநோக்் மைக்கேத்மைக்கதக் ரௌனின் ப் மைக்கேோண்டிரக்கின்ுறைம. 

ஃசபேர்க்குஷன் சம்பேபம் வெங்் மைக்கேள் அ்சு ் மைக்கேோட்டுமி்ோண்டித்தமத்மைக்கத
அம்பேலைப்பேடுத்தி இரக்கிுறைது,  அது ஒட்டுரௌனின் பனில் மைோத்த ரௌனின் பதோழிலைோள
பம் வெர்க்் மைக்கேத்திற்கும் ஒர எச்சரிக்மைக்க் மைக்கேயோ் மைக்கே பேோர்க்் மைக்கேப்பேிடை சபம் வெண்டும்.
அ்சு னில் மைற்றும் அதன் ஒடுக்குமுமைக்குறை அமைக்கனில் மைப்பு் மைக்கேளோல் அதன்
நலைன்் மைக்கேமைக்களப் பேோது் மைக்கேோத்திரக்கும் அரௌனின் பனில் மைரிக்் மைக்கே ஆளும் பம் வெர்க்் மைக்கேம்,
சமூ் மைக்கே சபேோ்ோட்ிடைங்் மைக்கேளின் பம் வெளர்ச்சிக்கு இரக்கும்
சோத்தியக்கூறு் மைக்கேளோல் அச்சமுற்றுள்ளது.  அது
அந்நியப்பேடுத்தப்பேட்டு,  பே்ந்த னில் மைக்் மைக்கேளோல் இழிபம் வெோ் மைக்கே
சநோக்் மைக்கேப்பேடுகின்ுறைது.  அதன் உத்திசயோ் மைக்கேபூர்பம் வெ அமைக்கனில் மைப்பு் மைக்கேள்
அமைக்கமத்தும் ரௌனின் பபேரிதும் னில் மைதிப்பிழைந்து சபேோயுள்ளம. சமூ் மைக்கே எதிர்ப்பின்
எந்தரௌனின் பபம் வெோர ரௌனின் பபம் வெளிப்பேோட்மைக்கிடையும் நசுக்குபம் வெசத அதன் உிடைமடி
பி்திபேலிப்பேோ் மைக்கே இரக்கிுறைது.
பே்ந்த ரௌனின் பபேரம்பேோன்மைக்கனில் மை னில் மைக்் மைக்கேளுக்கும் ரௌனின் பபேரநிறுபம் வெம நிதியியல்
பி்புத்துபம் வெத்திற்கும் இமைக்கிடையிலைோம இமைக்கிடைரௌனின் பபம் வெளி, ஃசபேர்க்குஷனில்
பேோர்த்தமைக்கதப் சபேோலை அ்சு பம் வென்முமைக்குறை னில் மைோதிரியோம விிடையத்திற்கு
னில் மைட்டுசனில் மை ஆதோ்னில் மைோ் மைக்கே இல்மைக்கலை,  அது சிரின் னில் மைற்றும் ISO
சபேோன்ுறைபம் வெர்் மைக்கேமைக்கள அச்சனில் மைமைக்கிடைய ரௌனின் பசய்கின்ுறை ஒர உண்மைக்கனில் மையோம,
சமூ் மைக்கே பு்ட்சிக்கு உந்துசக்தியோ் மைக்கேவும் இரக்கிுறைது.
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