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புலம்ப்பெயர்்வர்வோர் மீமீத்வோன மீத்வோக்குமீதல்குதல்களக
நிறுத்த! திறந்மீத எல்ுதல்களலகள் மற்றும் அத்மீதுதல்களன
பமீத்வோழில்வோகர்களுக்கும்வோன முழு உரிுதல்களமகள்
ஆகியரற்றுக்க்வோன ஒரு ்வன்வோனலினக் பக்வோள்ுதல்களக
்வரண்டும்!
Barry Grey, 11 February 2017
வெள்ளிக்கிழிழமகிழமையன்ற ஜப்்பப்பானிய பிரதகிழமைர சின்ன்ஸிப்பா அன்ஸ்ப உடனானப்பானான
ஒர இிழமணைந்த வசெய்தியப்பாளர செந்திப்பில, ஜனானப்பாதி்பதி வடப்பானானப்பாலட
டரம்ப், அெரத முஸ்லீம்-வின்ஸரப்பாத ்பயணைத திழமடிழமய தப்பாகிழமைதிக்கும்
விதகிழமைப்பாக ன்ஸகிழமைலமுிழமமுறையீடட நீதிகிழமைன்முறைம் அளிததிரக்கும் தீரப்்பப்பால
புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பார மீதப்பானான தப்பாக்குதலகிழமள வதப்பாடரந்தம் வ நெரக்கித
தள்ளுெதில இரந்த தன்ிழமனான நிறததிவிட முடியப்பாத என்்பிழமத
வதளிெப்பாக்கினானப்பார.
” நெகிழமைத  நெப்பாடடிற்கு மிகப்வ்பரம் அச்சுறததலகள்” இரக்கின்முறைனான என்ற
அறிவிதத அெர, முஸ்லீம்கள் வ்பரம்்பப்பான்ிழமகிழமையப்பாக இரக்கும்
 நெப்பாடகளில இரந்தப்பானான ்பயணிகிழமள “வ்பரகிழமைளவில குிழமமுறைப்்பதற்கப்பானான”
தனானத ன்ஸகப்பாரிக்ிழமகிழமய கிழமைறெலியுறததம் வசெய்தன்ஸதப்பாட, அடதத
ெப்பாரததில புதிய  நெடெடிக்ிழமககிழமள அறிவிக்க ெப்பாக்குறதியளிக்கும்
விதகிழமைப்பாக, “ நெகிழமைத  நெப்பாட ்பப்பாதகப்பாப்்பப்பானானதப்பாக வதப்பாடரந்தம் இரக்கும்்படி
வசெய்ெதற்குரிய அததிழமனான விடயங்கிழமளயும்  நெப்பாங்கள் வசெய்ன்ஸெப்பாம்”
என்ற இறக்கததடன் ன்ஸசெரததக் வகப்பாண்டப்பார.
்பப்பாசிசெெப்பாத அரசியல ஆன்ஸலப்பாசெகர ஸ்டீ்பன் ்பப்பானானிழமனானயும் இப்ன்ஸ்பப்பாத
அடடரனி
வஜனானரலப்பாக
ஊரஜிதம்
வசெய்யப்்படடிரக்கும்
புலம்வ்பயரன்ஸெப்பார ன்ஸெடிழமடயப்பாளர அதி-ெலத வஜப் வசெசென்ஸ்
ஆகின்ஸயப்பாிழமரயும் வகப்பாண்டிரக்கக் கூடிய நிரெப்பாககிழமைப்பானானத, வகிழமைக்சின்ஸகப்பா
எலிழமல
முழுெதிலும்
ஒர
சுெிழமரக்
கடடிவயழுப்புெிழமத
கடடப்பாயகிழமைப்பாக்கியிரக்கும்
டரம்ப்பின்
ஜனானெரி
25
உததரவில
ன்ஸகப்பாடகப்பாடடப்்படடிரந்தெப்பாமுறைப்பாக,
ஆெணைப்்படததப்்படப்பாத
வதப்பாழிலப்பாளரகளுக்கு
எதிரப்பாக
வகஸ்டன்ஸ்பப்பா-ன்ஸ்பப்பான்முறை
தந்தின்ஸரப்பா்பப்பாயங்கிழமள
அகிழமைல்படதத
ஏற்கனானன்ஸெ
வதப்பாடங்கி
விடடிரக்கிமுறைத.
ஊடகங்களில
அபூரெகிழமைப்பாகன்ஸெ
குறிப்பிடப்்படகின்முறை
அந்த
உததரெப்பானானத, ிழமகதக்கும் கிழமைற்றம் கூடடம்கூடடகிழமைப்பாய் திரப்பி
அனுப்புெதற்குகிழமைப்பாய் குறிிழமெக்கப்்படகின்முறை ஆெணைப்்படததப்்படப்பாத
வதப்பாழிலப்பாளரகளின் ெிழமககிழமள ஒன்ஸரயடியப்பாய் விரிவு்படததகிமுறைத,
குற்முறைம் இிழமழததிரக்கக் கூடம் எனான வெறகிழமைன்ஸனான செந்ன்ஸதகிக்கப்்படம்
கிழமைக்களும் கூட இதில அடங்கும். இத எலிழமல ன்ஸரப்பாந்திிழமனான
விரிவு்படததகிமுறைத, புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பாிழமர தடததிழமெப்்பதில உள்ளூர
ன்ஸ்பப்பாலிிழமசெ ஈட்படதத முிழமனானகிமுறைத, அததடன் அவகிழமைரிக்க-வகிழமைக்சின்ஸகப்பா
எலிழமல
அரன்ஸக
புதிய
புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பார
ிழமகிழமையங்கிழமள
கடடிவயழுப்புெதற்கு ஏற்்பப்பாட வசெய்கிமுறைத. அவகிழமைரிக்கப்பாவில ெப்பாழ்கின்முறை
கிடடததடட 8 மிலலியன் கிழமைக்கிழமள சுற்றிெிழமளதத அெரகிழமள
திரப்பியனுப்பும்
ெிழமகயிலப்பானான
உள்கடடிழமகிழமைப்பிிழமனான
உரெப்பாக்குெதற்கு அத ன்ஸ நெப்பாக்கம் வகப்பாண்டிரக்கிமுறைத.
புதன்கிழிழமகிழமையன்ற, அதப்பாெத டரம்ப்பின் ்பயணைத திழமட குறிதத
உததரவுக்கு கீழ் நீதிகிழமைன்முறைம் ஒன்ற உததரவிடட இிழமடக்கப்பாலத

திழமடிழமய உறதிப்்படததி ன்ஸகிழமைலமுிழமமுறையீடட நீதிகிழமைன்முறைம் தீரப்பு
ெழங்குெதற்கு ஒர நெப்பாள் முன்்பப்பாக, அரின்ஸசெப்பானானப்பா கிழமைப்பாநிலததின் பீனிக்ஸ்
 நெகரில குடின்ஸயற்முறைப் பிரிவு ன்ஸ்பப்பாலிஸ், அவகிழமைரிக்கப்பாவில 21
ெரடங்களப்பாக ெப்பாழ்ந்த ெந்திரக்கும் இரண்ட குழந்ிழமதகளின்
தப்பாயப்பானான
36
ெயதப் வ்பண்கிழமைணி
ஒரெிழமர
ிழமகதவசெய்த
திரப்பியனுப்பியத.
அெர
தனானத
உள்ளூர
குடின்ஸயற்முறை
அலுெலகததிற்கு ெழக்ககிழமைப்பானான ஒர விஜயதிழமத ன்ஸகிழமைற்வகப்பாண்டிரந்த
செகிழமையததில ிழமகத வசெய்யப்்படடிரந்தப்பார . அததடன் இந்த ெப்பாரததில,
லப்பாஸ்
ஏஞ்செலஸ்
்பகுதியிலும்
கூட
குடின்ஸயற்முறைெப்பாசிகள்
ெசிப்பிடங்களில ன்ஸசெப்பாதிழமனானகள்  நெடததப்்படடனான, இதில 160 க்கும்
ன்ஸகிழமைலப்பானான
வதப்பாழிலப்பாளரகள்
பிடிக்கப்்படட,
ன்ஸ்பரந்தகளில
அகிழமைரததப்்படட வகிழமைக்சின்ஸகப்பாவின் திஜசிகோவின் திஜூெப்பானானப்பாவுக்கு அனுப்்பப்்படடனானர.
டரம்ப்பின் முஸ்லீம்-வின்ஸரப்பாத ்பயணைத திழமட வதப்பாடர்பப்பாக அரசியல
ஸ்தப்பா்பகததிற்குள் இப்ன்ஸ்பப்பாத நிலவி ெரகின்முறை ன்ஸகிழமைப்பாதலில, இந்த
இரண்ட வ்பரெணிகக் கடசிகளுக்குள் இரக்கும் எந்தவெப்பார
கன்ிழமனானன்ஸயப்பா அலலத வ்பரநிறெனான ஊடகக் கடடப்்பப்பாடடிலப்பானான
ஊடகங்கன்ஸளப்பா
புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பாரின்
ஜனான நெப்பாயக
உரிிழமகிழமைகிழமள
்பப்பாதகப்பாததப்பானான ஒர ன்ஸகப்பாட்பப்பாடப்பானான நிிழமலப்்பப்பாடிழமட எடப்்பதப்பாயிலிழமல.
உததின்ஸயப்பாகபூரெ
விெப்பாதததின்
ஒடடவகிழமைப்பாதத
கடடிழமகிழமைப்புன்ஸகிழமை
பிற்ன்ஸ்பப்பாக்குததனானகிழமைப்பானானதப்பாக, “செடடவின்ஸரப்பாத அந்நியரகள்” என்்பதப்பாகச்
வசெப்பாலலப்்பட்பெரகிழமள
்பயமுறததெதற்கும்,
சிிழமமுறையில
தள்ளுெதற்கும் கிழமைற்றம் திரப்பியனுப்புெதற்கும் அரசு உரிிழமகிழமை
வகப்பாண்டிரப்்பதப்பாக கூமுறைப்்படெிழமத ஏற்்பதப்பாக இரக்கிமுறைத. டரம்ப்பின்
குடின்ஸயற்முறைக் வகப்பாள்ிழமககள் மீத ஜனான நெப்பாயகக் கடசியினானர ிழமெக்கும்
விகிழமைரசெனானங்களின் வ்பரம்்பகுதி, அிழமெ “்பயங்கரெப்பாதததின் மீதப்பானான
ன்ஸ்பப்பாரில” ஆக்கபூரெகிழமைற்முறைதப்பாக இரப்்பதற்கும் ெணிகங்களுக்கு
 நெலலதலல என்்பதற்கப்பாகவும் அெற்ிழமமுறைத தப்பாக்குெதப்பாய் இரக்கின்முறைனான.
குடின்ஸயறிய கிழமைக்கள் மீதப்பானான டரம்ப்பின் ன்ஸ்பப்பாரம், அிழமதப் ன்ஸ்பப்பாலன்ஸெ
அெரத கிழமைற்முறை ெலத-செப்பாரிக் வகப்பாள்ிழமககளும் முந்ிழமதய ஜனான நெப்பாயகக்
கடசி கிழமைற்றம் குடியரசுக் கடசி ஆகிய இரகடசி நிரெப்பாகங்களப்பாலும்
 நெடததப்்படடிரந்த வகப்பாள்ிழமககளின் வதப்பாடரச்சியும் தீவிரப்்படலுன்ஸகிழமை
ஆகும். ஒ்பப்பாகிழமைப்பா நிரெப்பாகம் 2.5 மிலலியனுக்கும் அதிககிழமைப்பானான
புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பாிழமர திரப்பியனுப்பியிரக்கிமுறைத, இத முந்ிழமதய
அிழமனானதத
அவகிழமைரிக்க
அரசெப்பாங்கங்களப்பாலும்
திரப்பியனுப்்பப்்படடிரந்ன்ஸதப்பாரத
வகிழமைப்பாதத
எண்ணிக்ிழமகக்கும்
அதிககிழமைப்பானானதப்பாகும்.
அவகிழமைரிக்கப்பாெப்பால திணிக்கப்்படட செரெப்பாதிகப்பாரங்கள் உள்ளிட ஒர
நூற்முறைப்பாண்ட கப்பால அவகிழமைரிக்க ஏகப்பாதி்பததிய ஒடக்குமுிழமமுறையின் கிழமைரபு
அிழமடயப்பாளங்களப்பாய் இரக்கக் கூடிய  நெசுக்கும் ெறிழமகிழமை கிழமைற்றம்
வகப்பாிழமலவெறியப்பானான ென்முிழமமுறை ஆகியெற்றக்கு தப்பிக்கன்ஸெ கிழமைததிய

கிழமைற்றம் இலததீன் அவகிழமைரிக்கப்பாிழமெ ன்ஸசெரந்த கிழமைக்கள் தங்கள் உயிிழமர
்பணையகிழமைப்பாக ிழமெதத உலகின் மிகவும் அ்பப்பாயகரகிழமைப்பானான கிழமைற்றம்
இரப்பாணுெகிழமையகிழமைப்பானான எலிழமலகளில ஒன்ிழமமுறைக் கடந்த ெரகிமுறைப்பாரகள்
என்முறை உண்ிழமகிழமைிழமய எெவரப்பாரெரம் எழுப்புெத கிிழமடயப்பாத.
புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பார மீதப்பானான தப்பாக்குதிழமல டரம்ப் தீவிரப்்படததெத
உலகளப்பாவிய நிகழ்வுப்ன்ஸ்பப்பாக்கின் ஒர ்பகுதியப்பாக இரக்கிமுறைத. ெட
அவகிழமைரிக்கப்பா வதப்பாடங்கி ஐன்ஸரப்பாப்்பப்பா கிழமைற்றம் ஆஸ்தின்ஸரலியப்பா ெிழமர
இரக்கக்கூடிய முதலப்பாளிததெ அரசெப்பாங்கங்கள் தகிழமைத வசெப்பாந்தக்
வகப்பாள்ிழமககளில
இரந்த
விிழமளயும்
ன்ஸெிழமலகள்
கிழமைற்றம்
ெப்பாழ்க்ிழமகததரங்களின் அழிப்புக்கப்பானான ்பலிக்கடப்பாக்களப்பாக மிகவும்
ெறிழமகிழமைப்்படட கிழமைற்றம் ்பலவீனானகிழமைப்பானான நிிழமலயிலுள்ள வதப்பாழிலப்பாளரகிழமள
ஆக்குெதற்கு முிழமனானகின்முறை நிிழமலயில தப்பான், உலவகங்கிலும்
புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பார
கிழமைற்றம்
அகதிகள்
மீதப்பானான
தப்பாக்குதலகள்
தீவிரப்்படததப்்படகின்முறைனான.
கிழமைததிய கிழக்கிலும் கிழமைற்முறை இடங்களிலும் கப்பாலனிததெ ன்ஸ்பப்பார கிழமைற்றம்
சூிழமமுறையப்பாடலகிழமள புதப்பிப்்பதற்கப்பானான ஒர செப்பாக்கப்பாக ்பயன்்படட
“்பயங்கரெப்பாதததின் மீதப்பானான ன்ஸ்பப்பார” என்ற வசெப்பாலலப்்படகின்முறை ஒன்றின்
15 க்கும் கூடதலப்பானான ஆண்டகள் இரண்டப்பாம் உலகப் ன்ஸ்பப்பாரக்குப்
பிந்ிழமதய
மிகப்வ்பரம்
அகதிகள்
வ நெரக்கடிிழமய
உரெப்பாக்கியிரக்கிமுறைத.
அவகிழமைரிக்கப்பா
திழமலிழமகிழமையிலப்பானான
வ்பரம்
ஏகப்பாதி்பததிய செக்திகளப்பால தங்கள்  நெப்பாடகளின் மீத திணிக்கப்்படட
்பப்பாரிய ்படவகப்பாிழமலகள் கிழமைற்றம் அழிவுக்கு தப்பிெரகின்முறை மிலலியன்
கணைக்கப்பானான கிழமைக்களுக்கு எதிரப்பாக ஐன்ஸரப்பாப்பிய அரசெப்பாங்கங்கள்
சுெரகிழமளயும்,
முள்கம்பி
ன்ஸெலிகிழமளயும்,
தடததிழமெப்பு
முகப்பாம்கிழமளயும்
கிழமைற்றம்
இனானெப்பாதக்
கிளறிவிடலகிழமளயும்
எதிரநிறததகின்முறைனான. ஐன்ஸரப்பாப்பிய ன்ஸகப்பாடிழமடயப்பால திணிக்கப்்படகின்முறை
அகதிகள்-வின்ஸரப்பாத
ஒடக்குமுிழமமுறையின்
கப்பாரணைததப்பால
்பததப்பாயிரக்கணைக்கப்பான்ஸனானப்பார கடலின்ஸலன்ஸய கிழமைப்பாண்ட விடகின்முறைனானர.
புலம்வ்பயரந்த கிழமைக்கள் மீதப்பானான ்பப்பாரிய தன்புறததலகளும் ன்ஸதசிய
ன்ஸ்பரினானெப்பாத  நெஞ்சின் அதிகரிக்கும் அிழமலயும் தப்பான் முதலப்பாளிததெ
அிழமகிழமைப்புமுிழமமுறையின் கிழமைரணை வ நெரக்கடிக்கு செரென்ஸதசெ முதலப்பாளிததெம்
அளிக்கின்முறை ்பதிலிறப்்பப்பாய் இரக்கிமுறைத. ெரததக சுெரகள் கிழமைற்றம்
ெரததக கிழமைற்றம்  நெப்பாணையகிழமைதிப்புப் ன்ஸ்பப்பாரகளின் ஒர புதிய வெடிப்பு
ஆகியிழமெயும் இதனுடன் கரம்ன்ஸகப்பாரதத நிகழ்கிமுறைத, முதலப்பாளிததெ
ெரக்கம் அிழமனானததம் அதன் ன்ஸ்பப்பாடடியப்பாளரகிழமள ்பலியப்பாக்கி தனானத
வ நெரக்கடிிழமய தீரப்்பதற்கு முிழமனானகின்முறை நிிழமலயில, அெரகள்
அிழமனானெரம் வதப்பாழிலப்பாள ெரக்கததின் மீத திரப்புகின்முறைனானர.
20 ஆம் நூற்முறைப்பாண்டின் ெரலப்பாற கப்பாடடெிழமதப் ன்ஸ்பப்பால, இத உலகப்
ன்ஸ்பப்பாரக்கப்பானான முகவுிழமரயப்பாகும். கிழமைந்தநிிழமல, சிக்கனான  நெடெடிக்ிழமக,
வ்பப்பாரளப்பாதப்பார ன்ஸதசியெப்பாதம், முதலப்பாளிததெ ஜனான நெப்பாயகததின் வ்பப்பாறிவு
கிழமைற்றம் செரெப்பாதிகப்பாரதிழமத ன்ஸ நெப்பாக்கிய திரப்்பம் எனான 1930 களின்
அததிழமனான
நிிழமலிழமகிழமைகளும்
மீண்டவகிழமைப்பாரமுிழமமுறை
எழுந்த
வகப்பாண்டிரக்கின்முறைனான.
புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பாரகிழமள
 நெடததம் விதம்
முதலப்பாளிததெததின்
சிிழமதவின்
மிக
தர நெப்பாற்முறைமுிழமடய
வெளிப்்பப்பாடகளில ஒன்முறைப்பாய் இரக்கிமுறைத.
1940 ன்ஸகிழமை கிழமைப்பாதததில டவரப்பாடஸ்கி எழுதியிழமத, வகப்பாஞ்செம் கூடதல
புதப்பிப்புடன்,  நெடப்பு நிிழமலிழமகிழமைகளின் மீதப்பானான ஒர விெரிப்்பப்பாக
ன்ஸகிழமைற்ன்ஸகப்பாள் கப்பாடடலப்பாம்.
சிிழமதயும் முதலப்பாளிததெ உலகததிற்கு, ஜனானதவதப்பாிழமகவ நெரக்கம்
மிதமிஞ்சியதப்பாகப்்படகிமுறைத. அவகிழமைரிக்கப்பா ன்ஸ்பப்பான்முறை ஒர உலக செக்திக்கு
ஒர சில நூற அகதிகிழமளக் கூடதலப்பாய் அனுகிழமைதிப்்பத ஒர வ்பரிய
பிரச்சிிழமனானயப்பாக
ஆகியிரக்கிமுறைத.
ெப்பான்ன்ஸ்பப்பாக்குெரதத,
தந்தி,
வதப்பாிழமலன்ஸ்பசி, ெப்பாவனானப்பாலி கிழமைற்றம் வதப்பாிழமலக்கப்பாடசி ஆகியெற்றின் ஒர
செகப்பாப்தததில  நெப்பாடகளுக்கு இிழமடயிலப்பானான ்பயணைம் கடவுச்சீடடக்கள்
கிழமைற்றம்
விசெப்பாக்கிழமளக்
வகப்பாண்ட
முடக்கப்்படகிமுறைத.
வெளி நெப்பாடகளுடனானப்பானான ெரததகததின் வீணைடிப்பு கிழமைற்றம் உள் நெப்பாடட

ெரததகததின் வீழ்ச்சி ஆகியெற்றின் கப்பாலகடடகிழமைப்பானானத அன்ஸதசெகிழமையததில
ன்ஸ்பரினானெப்பாதததின்,
இன்னும்
குறிப்்பப்பாக
யூத-வின்ஸரப்பாதததின்
அசுரததனானகிழமைப்பானான
தீவிரப்்படலின்
கப்பாலகடடகிழமைப்பாகவும்
இரக்கிமுறைத.
நிலப்்பரப்பின் விரிெப்பாக்கம் கிழமைற்றம் கிழமைனிதனுக்கு பூமியுடன் ன்ஸசெரதத
விண்்பரப்ிழம்பயும் கூட வெற்றி கண்ட தந்திரக்கக் கூடிய
வதப்பாழிலநுட்ப அற்புதங்கள் ஆகியெற்றின் கிழமைததியில, முதலப்பாளிததெ
ெரக்ககிழமைப்பானானத  நெகிழமைத ன்ஸகப்பாளதிழமத ஒர  நெப்பாற்முறைம்பிடிதத சிிழமமுறையப்பாக கிழமைப்பாற்முறை
முடிந்திரக்கிமுறைத.
புலம்வ்பயரந்ன்ஸதப்பார மீதப்பானான தன்புறததலகள், முதலப்பாளிததெததடன்
பிிழமணைந்ததப்பாய்
இரக்கின்முறை
ன்ஸதசிய
அரசு
அிழமகிழமைப்புமுிழமமுறை
திெப்பாலிழமடந்ததன் மிக செப்பா்பக்ன்ஸகடப்பானான வெளிப்்பப்பாடகளப்பாகும். இிழமணையத
வதப்பாடரபு
புரடசி,
ன்ஸ்பப்பாக்குெரததிலப்பானான
முன்ன்ஸனானற்முறைங்கள்,
உலவகங்குகிழமைப்பானான
வதப்பாழிலப்பாளரகள்
 நெப்பாடகடந்த
உற்்பததிப்
பின்னானலகளில பிிழமணைக்கப்்படடிரப்்பத எனான வ்பப்பாரளப்பாதப்பார ெப்பாழ்வின்
உலககிழமையகிழமைப்பாக்கமும்
உலக
கிழமைக்களின்
வதப்பாழிலநுட்பரீதியப்பானான
ஒரங்கிிழமணைப்பும் டவரப்பாடஸ்கியின் கப்பாலததில இரந்திழமதக் கப்பாடடிலும்
இன்னும் வெகுெப்பாக முன்ன்ஸனானறியிரக்கின்முறைனான.
உற்்பததி செக்திகிழமளயும் உலக கிழமைக்களின் ெப்பாழ்க்ிழமகத தரங்கிழமளயும்
்பரந்த அளவில விரிவு்படததெதற்கப்பானான உந்தசெக்தியப்பாக திகழததக்க
இந்த புரடசிகர கிழமைப்பாற்முறைங்கள், முதலப்பாளிததெததின் கீழ், வதப்பாழிலப்பாள
ெரக்க சுரண்டிழமல தீவிரப்்படததெதற்கும், முகச்சுளிப்பூடடக் கூடிய
அளவு ஆளும் உயரடக்குகளிடம் ஏற்கனானன்ஸெ இரக்கக் கூடிய
வசெப்பாததகிழமள
ன்ஸகிழமைலும்
அதிகப்்படததெதற்கும்,
ன்ஸதசிய
ன்ஸகிழமைப்பாதலகளுக்கு எரியூடடெதற்கும் கிழமைற்றம் உலகப் ன்ஸ்பப்பாிழமர ன்ஸ நெப்பாக்கிய
வசெலுததததிற்குகிழமைப்பாய் பிரன்ஸயப்பாகப்்படததப்்படடக் வகப்பாண்டிரக்கின்முறைனான.
உலவகங்கிலுகிழமைப்பானான
அரசெப்பாங்கங்கள்
வதப்பாழிலப்பாள
ெரக்கதிழமதப்
பிளவு்படததி வதப்பாழிலப்பாளரகளத தயரததிற்கப்பானான உண்ிழமகிழமையப்பானான
மூலெளகிழமைப்பாக முதலப்பாளிததெ அிழமகிழமைப்புமுிழமமுறை இரப்்பதில இரந்த
கெனானதிழமத திிழமசெதிரப்புெதற்கப்பாக புலம்வ்பயரந்த கிழமைக்களின் மீதப்பானான
வெறப்புக்கு உரம்ன்ஸ்பப்பாடகின்முறைனான.
ன்ஸசெப்பாசெலிசெ செகிழமைததெக் கடசியும்  நெப்பான்கப்பாம் அகிலததின் அிழமனானததலகக்
குழுவும் குடின்ஸயற்முறைம் குறிதத உததின்ஸயப்பாகபூரெ விெப்பாதததின்
ஒடடவகிழமைப்பாதத ெடிெிழமகிழமைப்ிழம்பயுன்ஸகிழமை நிரப்பாகரிக்கின்முறைனான. புலம்வ்பயரம்
வதப்பாழிலப்பாளரகள் முகம்வகப்பாடக்கும் வ நெரக்கடிக்கு ஒர ன்ஸசெப்பாசெலிசெ
கிழமைற்றம் செரென்ஸதசிய முன்ன்ஸனானப்பாக்கிிழமனான  நெப்பாங்கள் முன்ிழமெக்கின்ஸமுறைப்பாம்.
இத வதப்பாழிலப்பாள ெரக்கததின் செரென்ஸதசெ ஐக்கியம் கிழமைற்றம் உலக
ன்ஸசெப்பாசெலிசெப்
புரடசி
என்முறை
மூன்ஸலப்பா்பப்பாய
முன்ன்ஸனானப்பாக்கின்
அடிப்்பிழமடயிலப்பானானதப்பாகும்.
உலகின் ஒவ்வெப்பார ்பகுதிிழமயச் ன்ஸசெரந்த வதப்பாழிலப்பாளரகளும், அெரகள்
விரம்புகின்முறை
 நெப்பாடடில,
திரப்பியனுப்்பப்்படகின்முறை
அலலத
ஒடக்கப்்படகின்முறை
அச்செமின்றி
ன்ஸெிழமல்பப்பாரப்்பதற்கும்
்பயணைம்
வசெய்ெதற்குகிழமைப்பானான உரிிழமகிழமை உட்பட, முழுிழமகிழமையப்பானான குடியுரிிழமகிழமைகளுடன்
ெப்பாழ்ெதற்கு
வகப்பாண்டள்ள
உரிிழமகிழமையின்
்பக்ககிழமைப்பாக
 நெப்பாங்கள்
நிற்கின்ஸமுறைப்பாம்.
அந்த  நெப்பாடடில பிமுறைந்த வதப்பாழிலப்பாளரகிழமளயும் புலம்வ்பயரந்த
வதப்பாழிலப்பாளரகிழமளயும் பிளவு்படததகின்முறை அததிழமனான முயற்சிகிழமளயும்
நிரப்பாகரிப்்பதில
இரந்ததப்பான்
இந்த
ன்ஸெிழமலததிடடததிற்கப்பானான
ன்ஸ்பப்பாரப்பாடடம் வதப்பாடங்கியப்பாக ன்ஸெண்டம். செரென்ஸதசெ வதப்பாழிலப்பாள
ெரக்கததடன்
ஐக்கியப்்படெதன்
மூலகிழமைப்பாக
கிழமைடடன்ஸகிழமை,
அவகிழமைரிக்கப்பாவின்ஸலப்பா அலலத ன்ஸெற எந்த  நெப்பாடடின்ஸலப்பா இரக்கும்
வதப்பாழிலப்பாளரகள் உலகளப்பாவிய  நெகரவுததிமுறைன் வகப்பாண்ட முதலப்பாளிததெ
வ்பரநிறெனானங்களுக்கு எதிரப்பாக வெற்றிகரகிழமைப்பாக ன்ஸ்பப்பாரப்பாட முடியும்;
உலகப் வ்பப்பாரளப்பாதப்பாரதிழமத தனியப்பார இலப்பா்பததிற்கப்பாய் அலலப்பாகிழமைல
செமூகத ன்ஸதிழமெகிழமள பூரததி வசெய்ெதற்ன்ஸகற்்ப கிழமைறஒழுங்கு வசெய்ெத
என்முறை உலகப் வ்பப்பாரளப்பாதப்பார வ நெரக்கடிக்கப்பானான தகிழமைத வசெப்பாந்த
சுயப்பாதீனானகிழமைப்பானான தீரிழமெ முன்ிழமெக்க முடியும்.

