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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

சர்வததேச மகளிர் தினத்தில் தில் ததேதில் தொழி தொழிலதில் தொள வர்க்க
தில் த பெண்களின் நி் நில தொழில் நிலம
Kate Randall,

அமெரிக்க

ெற்றும் உலகஉலகள உலகளாவிய ஊடகங்களில, அனனேகெ உலகளாக

வரல உலகளாற்றினலனய
னவறு
எப்னஎ உலகளாோதபோதையும்
விட
எ உலகளாலினேம்
மபோதை உலகளாடர்எ உலகளாக அதிகெ உலகளாக னஎசப்எடுகிறத. அமெரிக்க உலகளாவின் #MeToo
பிரச்ச உலகளாரம்
முன்மனேப்னஎ உலகளாோதபோதையும்
விடவும்
மஎண்களின்
நிோதலோதெகோதஉலகள
முன்னனேற்றி இருப்எபோதை உலகளாக
கூறப்எடுகிறத.
அமெரிக்க ஊடகங்களும் ும் ஹ உலகளாலிவுட்டும் னவமறோதபோதையும் விட
இபோதைனே உலகளால உயினர உலகளாட்டெ உலகளானேபோதை உலகளாக ஆக்கப்எட்டுள்உலகளனே.
ஆனே உலகளால இதமவ உலகளாரு னெ உலகளாசடிய உலகளாகும். ஏறக்குோதறய எலல உலகளா
ஊடகங்களிலும் க உலகளாட்டப்எடும் மஎண்கள், சமூகத்தின் உயர்ெட்ட
அடுக்கு, மசலவ மசழிப்எ உலகளானே ஐந்த அலலத எத்த சபோதைவீபோதை
அடுக்ோதகச் னசர்ந்போதைவர்கள். சட்டதிட்டங்களுக்க உலகளாக ஒரு சில
விதிவிலக்குகோதஉலகளத் போதைவிர, இவற்றில எலல உலகளாம் மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகள
வர்க்க மஎண்கோதஉலகள எங்கும் க உலகளாண முடிவதிலோதல.
ஊடக க உலகளாட்சிகளில இந்போதை ஒருபோதைோதலஎட்செ உலகளானே வர்க்க னஎ உலகளாக்கு
மிகப்மஎரும் சமூக யபோதை உலகளார்த்போதைத்ோதபோதைப் பிரதிஎலிக்கிறத: அபோதை உலகளாவத,
மசலவ
மசழிப்எ உலகளானே
மஎண்களுக்கும்
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகள -வர்க்க
மஎண்களுக்கும் இோதடயில உலகளானே இோதடமவளி கடந்போதை எல
எத்போதை உலகளாண்டுகளில னவகெ உலகளாக விரிவோதடந்தள்உலகளத. 2018 சர்வனபோதைச
ெகளிர்
தினேத்தில,
உலகில
மஎரும்
மஎரும்எ உலகளான்ோதெ
மஎண்களின், ஊடகங்கஉலகள உலகளால புறக்கணிக்கப்எடும் இவர்களின்,
ெ உலகளாோதல னநேர மசய்திகளில போதைங்களின் முகங்கோதஉலகளக் க உலகளாட்ட
முடிய உலகளாெல, போதைங்களின் குோதறகோதஉலகளக் கூற முடிய உலகளாெல உள்உலகள
இவர்களின், நிோதலோதெகள் போதை உலகளான் என்னே?
இன்று, Project Concern International அோதெப்பின் போதைகவலஎடி, 7.6
பிலலியன் னஎர் வசிக்கும் இப்புவியில 1.3 பிலலியன் னஎர்
அதிவறுோதெயில வ உலகளாழ்கின்றனேர், அதில 70 சபோதைவீபோதைம் னஎர்
மஎண்கள் அலலத மஎண் குழந்ோதபோதைகஉலகள உலகளாவர்.
னஎ உலகளார்,
எஞ்சம்
ெற்றும்
வன்முோதறயிலிருந்த
போதைப்பி
வருஎவர்கஉலகள உலகளாக ெதிப்பிடப்எடும் உலகின் 65.6 மிலலியன்
அகதிகளில, சுெ உலகளார் அோதரவ உலகளாசி னஎர் மஎண்கள். மஎண்களில
உள்நே உலகளாட்டினலனய
இடம்மஎயர்ந்தள்உலகளவர்கள்,
வசிக்க
இடெற்றவர்கள்,
கர்ப்பிணிகள்,
குடும்எ
ஸ்திரீகள்,
ஊனேமுற்னற உலகளார்
ெற்றும்
முதியவர்கனஉலகள
குறிப்எ உலகளாக
எ உலகளாதிக்கப்எடுகின்றனேர்.
ஒவ்மவ உலகளாரு நே உலகளாளும், உலமகங்கிலும் னபோதை உலகளார உலகளாயெ உலகளாக 830
மஎண்கள் ெகப்னஎறு ெற்றும் குழந்ோதபோதை பிறப்பு சம்எந்போதைப்எட்ட
போதைடுக்கக்கூடிய க உலகளாரணங்களினே உலகளானலனய ெரணிக்கின்றனேர். பிரசவ
க உலகளால மெ உலகளாத்போதை ெரணங்களில சுெ உலகளார் 99 சபோதைவீபோதைம் வஉலகளரும்
நே உலகளாடுகள்
என்றோதழக்கப்எடுஎோதவகளில
நிகழ்கின்றனே.
உலகஉலகளவில பிரசவ இறப்பு விகிபோதைம் 1990 ெற்றும் 2015 க்கு
இோதடனய சுெ உலகளார் 30 சபோதைவீபோதைம் குோதறந்தள்உலகள நிோதலயில, இந்போதை
விடயத்தில சிறித முன்னனேற்றம் உள்உலகளத.

9 March 2018
ஆனே உலகளால, அமெரிக்க உலகளாவில, பிரசவ இறப்பு விகிபோதைம் 1990 இல
100,000 னஎருக்கு 16.9 உயிரிழப்புகள் என்எதில இருந்த 2015
இல 24.7 உயிரிழப்புகஉலகள உலகளாக, 56 சபோதைவீபோதைம் உயர்ந்திருந்போதைத.
இவ்விபோதைத்தில, தோதண-சும் ஹ உலகளார உலகளா ஆபிரிக்க உலகளாவில உள்உலகள உலகின்
மிக வறிய நே உலகளாடுகள் சிலவற்றின் எட்டியலில அமெரிக்க உலகளாவும்
உள்உலகளத. லுக்மசம்னஎர்க், கனேட உலகளா ெற்றும் கிரீஸ் ஆகியோதவ
பிரசவ இறப்பு விகிபோதைம் அதிகரித்தள்உலகள ெற்ற வஉலகளர்ந்போதை
நே உலகளாடுகஉலகள உலகளாகும்,
ஆனே உலகளாலும்
அமெரிக்க உலகளாவுடன்
ஒப்பிட்ட உலகளால
அவற்றின் மெ உலகளாத்போதை விகிபோதைம் இரண்டிலிருந்த மூன்று ெடங்கு
குோதறனவ. உலகின் மிகப் எணக்க உலகளார நே உலகளாட்டில இந்போதை 2018 இல
இோதபோதை எவ்வ உலகளாறு எடுத்தக் மக உலகளாள்வத?
அமெரிக்க உலகளாவில மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகள வர்க்க மஎண்களின் அவலநிோதல,
பிரிக்கவியல உலகளாபோதை
விபோதைத்தில
ஒட்டுமெ உலகளாத்போதை
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகள
வர்க்கத்தின் அவலநிோதலனய உலகளாடு பிோதணந்தள்உலகளத. வருவ உலகளாய்
செத்தவமின்ோதெ வோதரயோதறகளில அமெரிக்க உலகளா மபோதை உலகளாடர்ந்த
மிகவும் செநிோதலயற்ற நே உலகளாட உலகளாக இடம் மஎறுகிறத. அமெரிக்க
மஎண்கள் ெத்தியில பிரசவ இறப்பு விகிபோதைம், வறுோதெ, கூலிகள்
ெற்றும்
னவோதலவ உலகளாய்ப்பின்ோதெ
எனே
இவற்றின்
மீபோதை உலகளானே
னெ உலகளாசடிய உலகளானே புள்ளிவிஎரங்கள், னபோதைசிய மசலவ வஉலகளத்தில
அமெரிக்க ஆளும் உயரடுக்குகள் அதிகரித்போதை எங்ோதக
முன்பிலல உலகளாபோதைஉலகளவில அஎகரித்திருப்எதின் ஒரு பிரஎலிப்எ உலகளாக ,
ெற்றும் சமூக எ உலகளாதக உலகளாப்பு வோதலயத்தில எஞ்சி இருப்எோதபோதை
இரண்டு
மஎருவணிக
கட்சிகளும்
மவட்டி
வருவபோதைன்
பிரதிஎலிப்எ உலகளாக உள்உலகளனே.
னோ உலகளான்சன் நிர்வ உலகளாகம் "வறுோதெக்கு எதிர உலகளானே னஎ உலகளார்" மபோதை உலகளாடங்கி
ஒரு
அோதர-நூற்ற உலகளாண்டுக்குப்
பின்னேர்,
உத்தினய உலகளாகபூர்வ
வறுோதெயில வ உலகளாழ்எவர்கஉலகள உலகளாக கணக்கிடப்எட்ட 37 மிலலியன்
அமெரிக்கர்களில எ உலகளாதிக்கும் அதிகெ உலகளானேவர்கள் மஎண்கள். 100
மிலலியனுக்கும் அதிகெ உலகளானே அமெரிக்கர்கள் வறுோதெயின்
விளிம்பில வ உலகளாழ்கிற உலகளார்கள் அலலத வறுோதெக்குள் உள்னஉலகளயும்
மவளினயயுெ உலகளாக ஊசல உலகளாடிக் மக உலகளாண்டிருக்கிற உலகளார்கள்; இவர்களில
அண்மித்த 70 சபோதைவீபோதைத்தினேர் மஎண்களும் குழந்ோதபோதைகளும்
ஆவர், என்று ெற்மற உலகளாரு புள்ளிவிஎரம் குறிப்பிடுகிறத.
18 க்கு குோதறந்போதை வயதோதடய குழந்ோதபோதைகள் உள்உலகள மெ உலகளாத்போதை
குடும்எங்களில நே உலகளாற்எத சபோதைவீபோதைம், வருவ உலகளாயில பிரபோதை உலகளானேெ உலகளாகனவ உலகளா
அலலத ஒனர ஆபோதை உலகளாரெ உலகளாகனவ உலகளா அபோதைன் போதை உலகளாய்ெ உலகளார்கள் உள்உலகளனேர்.
அமெரிக்க உலகளாவில குோதறவூதிய மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்களில அண்மித்த
மூன்றில இரண்டு எங்கினேரில உோதழக்கும் மஎண்கஉலகள உலகளாவர். முழனநேர
மஎண்
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்களின்
நேடுத்போதைர
ஊதியங்கள்,
இப்னஎ உலகளாதம் அவர்களின் ஆண் செபோதைரப்பினேர் சம்எ உலகளாதிக்கும்
நேடுத்போதைர சம்எஉலகளங்கோதஉலகள விட சுெ உலகளார் நே உலகளான்கில மூன்று எங்க உலகளாக
போதை உலகளான் உள்உலகளத. 18-56 வயதிற்குட்எட்ட மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்களில
மஎண்கள் 47 சபோதைவீபோதைம் போதை உலகளான் என்ற உலகளாலும், உோதழக்கும்
ஏோதழகளில அவர்கள் 56 சபோதைவீபோதைெ உலகளாக உள்உலகளனேர்—இவர்கள் ஒரு

னவோதலோதய
போதைக்கோதவத்திருந்போதைனஎ உலகளாதம்
போதைப்பிக்க முடியவிலோதல.

வறுோதெயிலிருந்த

வறுோதெ, சுரண்டல, னவோதலவ உலகளாய்ப்பின்ோதெ, ெருத்தவக் க உலகளாப்பீடு
மீபோதை உலகளானே
போதை உலகளாக்குபோதைல,
அரசு
கலவி
மீபோதை உலகளானே
போதை உலகளாக்குபோதைல,
ஏக உலகளாதிஎத்திய
னஎ உலகளார உலகளால
னபோதை உலகளாற்றுவிக்கப்எடும்
எ உலகளாலியல
எல உலகளாத்க உலகளாரம் உட்எட அவெதிப்பு ெற்றும் வன்முோதற எனே
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகள வர்க்க மஎண்கள் முகங்மக உலகளாடுக்கும் பிரச்சிோதனேகள்,
ஒட்டுமெ உலகளாத்போதை
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகள
வர்க்கமும்
முகங்மக உலகளாடுக்கும்
பிரச்சிோதனேகஉலகள உலகளாகும். கருக்கோதலப்புக்க உலகளானே உரிோதெ உட்எட
ோனேநே உலகளாயக உரிோதெகள் மபோதை உலகளாடர்எ உலகளானே அடிப்எோதட னகள்விகளும்
போதை உலகளாக்குபோதைலில உள்உலகளனே. னஎ உலகளாலந்த மிகவும் விதிவிலக்க உலகளானே
நிோதலோதெகள் போதைவிர ஏறத்போதை உலகளாழ முழோதெய உலகளாக கருக்கோதலப்புக்கு
போதைோதடவிதித்தள்உலகளத.
பிரசவத்ோதபோதைத்
போதைவிர்க்க
விரும்பும்
மஎண்களுக்கு,
அமெரிக்க உலகளா
முழவதிலும்
ெ உலகளாநிலங்கள்
கடுோதெய உலகளானே கட்டுப்எ உலகளாடுகோதஉலகள விதித்தள்உலகளனே, மிசிசிப்பி 15
வ உலகளாரங்களுக்குப்
பின்னேர்
கருக்கோதலப்புகளுக்குத்
போதைோதடவிதிக்கும் விளிம்பில உள்உலகளத.
இவ்வ உலகளாறு இருக்கின்ற அனபோதைனநேரத்தில, அமெரிக்க உலகளாவில 2016
இல அதிக சம்எஉலகளம் மஎற்ற 10 போதைோதலோதெ நிோதறனவற்று
அதிக உலகளாரிகளில
நே உலகளான்கு
னஎர்
மஎண்கஉலகள உலகளாவர்,
இவர்கள்
அோதனேவரும் அந்போதை உலகளாண்டின் அதிக சம்எஉலகளம் மஎற்ற 100
நிர்வ உலகளாகிகளின் Equilar எட்டியலில இடம் மஎற்றிருந்போதைனேர்.
அவர்களின் மெ உலகளாத்போதை வருெ உலகளாய் மபோதை உலகளாோதக:
ஆரக்கல நிறுவனேத்தின் ச உலகளாஃப்ர உலகளா க உலகளாட்ஸ்
மிலலியன் ட உலகளாலர்
ஐபிஎம் நிறுவனேத்தின் கின்னி னர உலகளாமெட்டி
மிலலியன் ட உலகளாலர்
மும் ஹமலட் னஎக்மகட் நிறுவனேத்தின்
Whitman): 32.9 மிலலியன் ட உலகளாலர்

(Safra Catz):

40.9

(Ginni Rometty):

33.3

மெக்

மஎப்சினக உலகளா நிறுவனேத்தின் இந்திர உலகளா நூயி
மிலலியன் ட உலகளாலர்

விட்ென்

(Indra Nooyi):

(Meg

25.1

இந்போதை மஎண் நிர்வ உலகளாகிகளும் ெற்றும் இலட்ச உலகளாதிஎதி மஎண்
மிலலயனேர்களின் ஒரு சிறிய கூட்டமும், ஒவ்மவ உலகளாரு விபோதைத்திலும்
மஎரும் மஎரும்எ உலகளான்ோதெயில உலகளானே மஎண் மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்கள் ெற்றும்
அவர்களின்
குடும்எங்களில
இருந்த
எல
ஒளிஆண்டு
மபோதை உலகளாோதலவில
உள்உலகளனேர்.
அவர்களின்
எங்கு
எத்திர
மச உலகளாத்தக்கள் குறித்தம், மஎருநிறுவனே ஏணியில இன்னும்
உயர்ந்போதை இடத்திற்கு ஏறுவபோதைற்க உலகளானே போதைந்திரங்கோதஉலகள னய உலகளாசிப்எதம்
போதை உலகளான் அவர்களின் மிகப்மஎரிய கவோதல. குழந்ோதபோதை எர உலகளாெரிப்பு
ோதெயங்களுக்கு
எணம்
மசலுத்போதைனவ
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்கள்
கஷ்டப்எடும் னஎ உலகளாத, இவர்கள் குழந்ோதபோதை எர உலகளாெரிப்எ உலகளாஉலகளர்கோதஉலகள
ஏற்எ உலகளாடு மசய்த மக உலகளாள்கிற உலகளார்கள்; மிலலியன் கணக்க உலகளானே
குடும்எங்கள் னெோதசயில உணோதவக் மக உலகளாண்டு வரனவ
கஷ்டப்எடும்
னவோதஉலகளயில,
இவர்கள்
எந்போதை
சிறந்போதை
ெதஎ உலகளானேத்ோதபோதைப்
எருகுவத,
எந்போதை
மிக
பிரஎலெ உலகளானே
உணவகங்களுக்குச் மசலவத என்று விவ உலகளாதிக்கிற உலகளார்கள்;
வ உலகளாடோதக மக உலகளாடுப்எபோதைற்கு அலலத எசிோதயப் னஎ உலகளாக்கனவ
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்கள் கஷ்டப்எடுோதகயில, இவர்கள் எந்போதை ஆடம்எர
ெ உலகளாளிக்ோதகக்கு
அலலத
விடுதிக்கு
மசலவத
என்று
னபோதைர்வுமசய்கிற உலகளார்கள்.
“மஎண்ணுரிோதெகள்" குறித்த னஎசும் சுயநேலெ உலகளானே , உயர்ெட்டநேடுத்போதைர-வர்க்க
எ உலகளாதக உலகளாவலர்கள்,
மஎருநிறுவனே
உலகின்
உயர்ந்போதை எபோதைவிகளுக்கு இந்போதை மஎண்கள் உயர்ந்திருப்எோதபோதை

மெ உலகளாத்போதை
மஎண்களின்
முன்னனேற்றெ உலகளாக
எம்ோதெ
ோதவக்கக்கூடும். ஆனே உலகளால யபோதை உலகளார்த்போதைம் னவறுவிபோதைெ உலகளானேத.

நேம்எ

மஎண்ணியம் வட்ட உலகளாரங்களில மஎ உலகளாதவ உலகளாக ஒரு சம்பிரபோதை உலகளாய
விடயெ உலகளாக உள்உலகள சமூகவியலவ உலகளாதி (Sociologist) எனும்
எோதடப்பில,
CUNY
எட்டபோதை உலகளாரி
ோதெயத்தின்
சமூகவியல
னஎர உலகளாசிரியர் ரூத் மிலக்ென் 2017 இல குறிப்பிட்டோதபோதைப் னஎ உலகளால,
“மஎண்கள்
ெத்தியில
வர்க்க
செத்தவமின்ோதெகள்
முன்மனேப்னஎ உலகளாோதபோதையும்
விட
அதிகரித்தள்உலகளத,”
என்எத
ெறுப்எபோதைற்கிலோதல. ஆனே உலகளால இந்போதை உண்ோதெ #MeToo இயக்க
எ உலகளாதக உலகளாவலர்கஉலகள உலகளால
மூடிெோதறக்கப்எடுகிறத,
இவர்கள்
மஎண்ணுரிோதெகள் என்ற மஎயரில எலோதர, முக்கியெ உலகளாக
ஆண்கோதஉலகள, ெதிப்பிழக்க மசய்யவும் அசிங்கப்எடுத்போதைவும்,
அவர்களுக்கு எதிர உலகளானே போதைங்களின் சிலுோதவப்னஎ உலகளாரில விச உலகளாரோதண
வழிமுோதறகள் ெற்றும் சட்ட வழிமுோதறகோதஉலகளக் ோதகவிடுகின்றனேர்.
இந்போதை னகலிக்கூத்த எலல உலகளா "மஎண்களுக்கும்" என்ற மஎயரில
இட்டுக்கட்டப்எடுகிறத,
ஆனே உலகளால
மஎண்களின்
எரந்போதை
அடுக்குகளின்
உரிோதெகள்
ெற்றும்
கவோதலகோதஉலகள
முன்மனேடுப்எபோதைற்கும் இபோதைற்கும் எந்போதை சம்எந்போதைமும் இலோதல.
மஎண்ணுரிோதெகளுக்க உலகளாக
னஎ உலகளார உலகளாடுவத
வர்க்க
னஎ உலகளார உலகளாட்ட
கஉலகளத்தில தீர்க்கப்எட னவண்டிய ஒரு சமூக பிரச்சிோதனேய உலகளாகும்,
அோதபோதை மஎருநிறுவனே இயக்குனேர் குழ ெற்றும் ும் ஹ உலகளாலிவுட் இன்
ஒரு கூட்ட அோதறகளில தீர்க்க முடிய உலகளாத . னர உலகளாச உலகளா லுக்மசம்னஎர்க்
ஒருமுோதற
குறிப்பிட்டோதபோதைப்
னஎ உலகளால:
“மச உலகளாத்தோதடோதெ
வர்க்கத்தின்
மஎண்கள்
மவறித்போதைனேெ உலகளாக
எப்னஎ உலகளாதனெ
சுரண்டோதலயும்,
உோதழக்கும்
ெக்கள்
அடிோதெப்எடுத்போதைப்எடுவோதபோதையும் எ உலகளாதக உலகளாப்எ உலகளார்கள், இபோதைன் மூலம்
அவர்கள்
ெோதறமுகெ உலகளாக
சமூகரீதியில
போதைங்களின்
பிரனய உலகளாோனேெற்ற உயிர்வ உலகளாழ்வுக்கு வழி னபோதைடி மக உலகளாள்கிற உலகளார்கள்.”
மஎப்ரவரி 28, 1909 இல நியூ னய உலகளார்க்கில அமெரிக்க னச உலகளாசலிச
கட்சி னபோதைசிய ெகளிர் தினேம் ஏற்எ உலகளாடு மசய்போதைனஎ உலகளாத , அந்போதை னபோதைதி
போதை உலகளான் முபோதைன்முபோதைலில சர்வனபோதைச ெகளிர் தினேத் னபோதைதிய உலகளாக
இருந்போதைத. அனபோதை நேகரில இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னேர்
ெ உலகளார்ச் 25, 1911 இல, ட்ோதரஆங்கிள் சட்ோதட ோதபோதைக்கும் ஆோதல
தீவிஎத்தில 146 ஆயத்போதை ஆோதட நிறுவனே மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்கள்,
மநேருப்பிலும் புோதகமூட்டத்திலும், கீனழ போதைவறி விழந்தம்,
போதைப்பிப்எபோதைற்க உலகளாக
குதித்போதைபோதை உலகளாலும்
உயிரிழந்போதைனேர்.
அதில
எ உலகளாதிக்கப்எட்டவர்களில மஎரும் மஎரும்எ உலகளான்ோதெயினேர், 123 னஎர்,
மஎண்கள், அவர்களில எலரும், 16 வயதில இருந்த 23
வயதக்கு உட்எட்ட, சமீஎத்தில அங்கு வந்திருந்போதை இத்போதை உலகளாலிய
ெற்றும் யூபோதை புலம்மஎயர்ந்போதைவர்கள் ஆவர்.
ஒரு
நூறு
ஆண்டுகளுக்கு
முன்னேர்,
க்ரினக உலகளாரியன்
நே உலகளாட்க உலகளாட்டியின்எடி, ெ உலகளார்ச் 8, 1917 இல, ோவுளித்தோதற மஎண்
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்கள் மஎட்னர உலகளாகிர உலகளாட்டில ஓர் ஆர்ப்எ உலகளாட்டத்ோதபோதைத்
மபோதை உலகளாடங்கினேர், இத ரஷ்ய புரட்சி மபோதை உலகளாடங்கியோதபோதைக் குறித்போதைத,
இந்போதை நிகழ்வு போதை உலகளான் ரஷ்ய உலகளாவிலும் உலமகங்கிலும் —மஎண்
அனபோதைனஎ உலகளால
ஆண்—
மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகளர்களுக்க உலகளானே
சமூக
நிோதலோதெகள்
ெற்றும்
உரிோதெகோதஉலகளத்
தீவிரெ உலகளாக
முன்னனேற்றுவபோதைற்கு இட்டுச் மசன்றத.
சமூக நேலம், கண்ணியம், ெற்றும் மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகள வர்க்க
மஎண்ணுரிோதெகளுக்க உலகளானே னஎ உலகளார உலகளாட்டத்ோதபோதை, இந்போதை ெ உலகளாமஎரும்
னச உலகளாசலிச
எ உலகளாரம்எரியத்தின்
அடித்போதைஉலகளத்தில,
னச உலகளாசலிச
அடித்போதைஉலகளத்தில சமூகத்ோதபோதை ெ உலகளாற்றுவபோதைற்க உலகளானே ஒட்டுமெ உலகளாத்போதை
சர்வனபோதைச மபோதை உலகளாழில உலகளாஉலகள வர்க்க னஎ உலகளார உலகளாட்டத்தின் எ உலகளாகெ உலகளாக
ெட்டுனெ முன்மனேடுக்க முடியும்.

