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இலங்ணிக்கதணிக்கை குறித்த உலதணிக்கை க சலாலலில வணிக்கலத் தள
பதிவிணிக்கவினை முதணிக்கைநூல் அதணிக்கைற்றியத
Andre Damon,

தங்கள்கிழிழமகிழமை

உலக ச சோ லி

விழமலத் தளத்தன உத்தசதசோகபூர்வ

தமிழ் மகிழமைசோழி பக்கத்தல் இலங்ிழமக குறித்து இடப்பட்டிருந்த ஒரு
பதவிிழமிவினை முகநூல் (Facebook) அகற்றிதது. ஒரு விளக்ககிழமைசோக
கருதப்பட
முடிதசோத
விதத்தல்,
முகநூல்
“ மூகத்தன
விழம வரைதிழமையறைகளுக்குள்” குறிப்பிடப்படசோத கட்டுப்பசோடுகிழமள மீறிததசோக
இதற்கு கசோ வரைணம் கசோட்டப்பட்டது.
74 மில்லிதன கிழமைக்களசோல் சப ப்படும் தமிழ் மகிழமைசோழிதசோிவினைது,
இலங்ிழமகயில்
தமிழ்
சிறுபசோனிழமகிழமையிிவினை
கிழமைக்களசோலும்
மதனனிந்ததசோவிலும் கிழமைற்றும் ப வரைந்த கிழமைட்டத்தல் புலம்மபதர்ந்சதசோ வரைசோலும்
சப ப்படும் மகிழமைசோழிதசோகும்.
இடது சோர, சபசோர்எதர்ப்பு கிழமைற்றும் ச சோ லி அிழமகிழமைப்புகளின மீது கூகுள்,
முகநூல் கிழமைற்றும் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட அமகிழமைரக்கசோிழமவ அடிப்பிழமடதசோகக்
மகசோண்டு இதங்கும் மதசோழில்நுட்ப ஏகசபசோகங்களசோல் நடத்தப்பட்டு
வருகினையறை
ஒடுக்குமுிழமையறையில்
இது
மீபத்தததசோகும்.
இந்த
நிறுவிவினைங்கள், முனமிவினைப்சபசோதனும் மநருக்ககிழமைசோக அமகிழமைரக்க அ வரைச
எந்த வரைத்துடன தங்கிழமள ஒருங்கிிழமணத்துக் மகசோள்ளும் சபசோது,
உலமகங்கிலும்
அமகிழமைரக்கசோவின
ஏகசோதபத்தத
சநசோக்கங்கிழமள
ஊக்குவிப்பதற்சகற்ையறை
ஆயுதங்களசோக
அிழமவ
அதககிழமைசோய
பதனபடுத்தப்படுகினையறைிவினை. ச சோ லி
அ வரைசிதல் கண்சணசோட்டங்கிழமள
ஒடுக்குவசத இதன ிழமகிழமைதத்தல் இருக்கும் உந்து க்ததசோகும்.

உலக ச சோ லி விழமலத் தளத்தன தமிழ் மகிழமைசோழி முகநூல் பக்கம்
குறிிழமவக்கப்படுவது இது முதனமுிழமையறைதல்ல. இ வரைண்டு மவவ்சவறு
ந்தர்ப்பங்களில், இந்தப் பக்கத்தல் பதவிடப்பட்ட மபசோதுக் கூட்ட
விளம்ப வரைப் பதவுகளில் “பகிர்வு” மதரவிிழமிவினை முகநூல் அகற்றியிருந்தது.
உலக ச சோ லி விழமலத் தளம் இிழமணதத் தணிக்ிழமகயின ஒரு
ிழமகிழமைதகிழமைசோிவினை இலக்கசோக விரந்தளவில் இருந்து வந்தருக்கிையறைது; கூகுள்,
“கிழமைசோற்றுக் கண்சணசோட்டங்கிழமள” கட்டுப்படுத்துகினையறை சநசோக்கத்துடன
அதன சதடல் கணிப்புமநறியில் கிழமைசோற்ையறைம் ம யவதசோக அறிவித்த பினிவினைர்
இத்தளத்தற்கு சதடல் மூலகிழமைசோக வருசவசோரன எண்ணிக்ிழமக 75
தவீதத்தற்கும் அதககிழமைசோய வீழ்ச்சி கண்டது.
இலங்ிழமகயில் ஒரு அ வரைசிதல் மநருக்கடி ஆழகிழமைிழமடந்து ம ல்வதற்கு
கிழமைத்தயில்,
இந்தத
துிழமணக்கண்டத்தன மதற்குக்
கிழம வரையில்
அிழமகிழமைந்தருக்கும் இந்த தீவு நசோட்டில், சீிவினைசோவின ம ல்வசோக்ிழமக
நீக்குவதற்கு அமகிழமைரக்கசோ முிழமிவினைந்து மகசோண்டிருக்கிையறைது. 21 மில்லிதன
கிழமைக்கள் வசோழும் இந்த நசோடு உலகின மிக அதக சபசோக்குவ வரைத்து
மநர ல்மிக்க சகிழமைற்கு சநசோக்கித வர்த்தகப் பசோிழமதயின வழியில்
அிழமகிழமைந்தருப்பசதசோடு அமகிழமைரக்கசோவின எந்தமவசோரு துிழமையறைமுகத்ிழமத
விடவும் ப வரைப வரைப்பசோக இதங்கும் ஒரு துிழமையறைமுகத்தன சிையறைப்ிழமபக்
மகசோண்டிருக்கிையறைது.
அக்சடசோபர் 26 அனறு, இலங்ிழமகயின ஜிவினைசோதபத ிழமகிழமைத்ரபசோல சிறிச ிவினை
 வரைணில் விக்கி வரைகிழமைசிங்கிழமவ பி வரைதகிழமைர் பதவியில் இருந்து அகற்றி விட்டு
முனிவினைசோள் ஜிவினைசோதபத கிழமைஹிந்த இ வரைசோஜபக்ஷிழமவ பி வரைதகிழமை வரைசோக நிதமித்தசோர்.
இ வரைசோஜபக்ஷவின நிதகிழமைிவினைம், நிய சதசோர்க் ிழமடம்ஸ எழுததிழமதப் சபசோல

14 November 2018
“சீிவினைசோவுடன

அதீத மநருக்ககிழமைசோிவினை உையறைவுகள்” அவர் மகசோண்டிருக்கும்
கசோ வரைணத்தசோல், ஏற்கமுடிதசோதது எனபிழமத வசோஷிங்டன மதளிவசோக்கி
விட்டிருக்கிையறைது.
இலங்ிழமகயின
நவீிவினை
வ வரைலசோையறைசோிவினைது,
நசோட்டின
சிங்கள
மபரும்பசோனிழமகிழமையிிவினைர் கிழமைற்றும் தமிழ் சிறுபசோனிழமகிழமையிிவினைருக்கு இிழமடயில்
பிளவுகிழமள விிழமதக்க ஆளும் வர்க்கத்தன அத்திழமிவினை கனிழமிவினைகளும்
வகுப்புவசோத அ வரைசிதிழமலப் பதனபடுத்துவிழமதக் மகசோண்டு சகிழமைலசோதக்கம்
ம யதப்பட்டு வந்தருக்கிையறைது. மகசோழும்பில் அடுத்தடுத்து வந்த
அ வரை சோங்கங்களசோல் சகிழமைற்மகசோள்ளப்பட்ட தமிழர்-விச வரைசோத பசோகுபசோடு
எரயட்டித பதட்டங்கள் ஒரு இ வரைத்தம்சதசோயந்த உள்நசோட்டுப்சபசோ வரைசோக
மவடித்து 1983 முதல் 2009 விழம வரை மகசோழுந்து விட்டு எரந்தசதசோடு
100,000 க்கும் அதககிழமைசோிவினை உயிர்கிழமள கசோவு மகசோண்டது.
இலங்ிழமகயில் உள்ள ஒவ்மவசோரு முதலசோளித்துவ அ வரைசிதல் கட்சியும்
ஏசதனும் ஒரு இிவினை அடிப்பிழமடயிலசோிவினை கனிழமிவினைிழமத திவினைக்கு
அடித்தளகிழமைசோகக் மகசோள்ள விிழமழந்த சந வரைத்தல், இலங்ிழமகயின
ட்ம வரைசோட்ஸகி
இதக்ககிழமைசோிவினைது
ஒரு
மபசோதுவசோிவினை
ச சோ லி
சவிழமலத்தட்டத்தன அடிப்பிழமடயில் சிங்கள, தமிழ் மதசோழிலசோளர்கிழமள
ஐக்கிதப்படுத்துவதற்கசோிவினை பல த சோப்தகசோல அ வரைசிதல் சபசோ வரைசோட்டம்
ஒனிழமையறை நடத்த வந்தருக்கிையறைது.
இந்தப் சபசோ வரைசோட்டகிழமைசோிவினைது இலங்ிழமகயின ச சோ லி கிழமைத்துவக் கட்சிக்கு
ப வரைவலசோிவினை ஆத வரைிழமவ மவனறு தந்தருக்கிையறைது, அத்துடன உலக
ச சோ லி விழமலத் தளம் உலகின சவமையறைந்த பகுதிழமத விடவும்
அதககிழமைசோக
இலங்ிழமகயில்
அதககிழமைசோிவினை
 வரைசோ ரயில்
வசோ கர்
எண்ணிக்ிழமகிழமத மபற்றுள்ளது.
2009 இல் பிரவிிழமிவினைவசோத தமிழீழ விடுதிழமலப் புலிகள் அிழமகிழமைப்பு
மகசோடூ வரைகிழமைசோக ஒடுக்கப்பட்டது முதலசோக, தமிழ் சதசிதவசோதக் கட்சிகள்
முனமிவினைப்சபசோதனும் அதக சந வரைடிதசோிவினை விதத்தல் அமகிழமைரக்க
ஏகசோதபத்ததத்தன
நலனகளின
பினிவினைசோல்
அணிவகுத்து
வந்தருக்கினையறைிவினை எனறு உலக ச சோ லி விழமலத் தளம் எச் ரத்து
வந்தருக்கிையறைது. தமிழ் சதசிதக் கூட்டிழமகிழமைப்பு அதன அமகிழமைரக்கக்
கூட்டசோளிகளுக்கு அனுகூலம் கிிழமடப்பதற்கசோகசவ இ வரைசோஜபக்ஷவின
நிதகிழமைிவினைத்ிழமத எதர்த்தருக்கிையறைது எனபிழமத முகநூலிிவினைசோல் தணிக்ிழமக
ம யதப்பட்ட அந்தக் கட்டுிழம வரை விளக்குகிையறைது. அது கூறுகிையறைது:
“விக்கி வரைகிழமைசிங்கிழமவ

ஆதரக்கும் தமிழ் சதசிதக் கூட்டிழமகிழமைப்பின
முடிவிற்கும் ஜிவினைநசோதகத்ிழமத பசோதுகசோப்பதற்கும் எந்த ம்பந்தமுமில்ிழமல.
கிழமைசோையறைசோக
இந்த
அிழமகிழமைப்பு,
2015
இல்
சிறிச ிவினைிழமவயும்
விக்கி வரைகிழமைசிங்கிழமவயும்
அதகசோ வரைத்தல்
அகிழமைர்த்தத
அமகிழமைரக்க
ஏற்பசோட்டிலசோிவினை ஆட்சிகிழமைசோற்ையறை நடவடிக்ிழமகக்கு ஆத வரைவளித்த அசத
ஏகசோதபத்தத ஆத வரைவு பசோிழமதிழமதசத இப்சபசோதும் பினபற்றிக்
மகசோண்டிருக்கிையறைது.
அந்த
நடவடிக்ிழமக
சீிவினைசோவுக்கு
எத வரைசோிவினை
வசோஷிங்டனின சபசோர் ததசோரப்புகளது அடிப்பிழமடயில் அமகிழமைரக்கசோவுக்கு
ஆத வரைவசோிவினை ஒரு அ வரை சோங்கத்ிழமத மகசோழும்பில் அகிழமைர்த்துவிழமத
சநசோக்ககிழமைசோய மகசோண்டிருந்தது.”

விக்கி வரைகிழமைசிங்க நீக்கப்பட்டதற்கு முந்ிழமதத நசோட்களில், ஆயி வரைக்கணக்கசோிவினை
தமிழ்-சபசம் சதசோட்டத் மதசோழிலசோளர்கள் நடத்தத ஆர்ப்பசோட்டங்கள்
உள்ளிட, “இலங்ிழமகயின அத்திழமிவினை இிவினைங்கிழமளயும் ச ர்ந்த
மதசோழிலசோளர்கள் கிழமைத்தயில்” மபருகிவரும் சவிழமலநிறுத்த இதக்கத்ிழமத
அந்தக் கட்டுிழம வரை சட்டிக்கசோட்டிதது. “முனசிவினைசோக்கித பசோிழமத ஒரு
ச சோ லி கிழமைற்றும் பு வரைட்சிக வரை முனசிவினைசோக்கின அடிப்பிழமடயில் அத்திழமிவினை
சதசிதங்கிழமளயும்
சோர்ந்த
மதசோழிலசோள
வர்க்கத்ிழமத
ஐக்கிதப்படுத்துவதற்கசோக
ச சோ லி
கிழமைத்துவக்
கட்சிதசோல்
நடத்தப்படுகினையறை
சபசோ வரைசோட்டத்தன
அடிப்பிழமடயில்
கிழமைட்டுசகிழமை
அிழமகிழமைந்தருக்கிையறைது” எனறு அது வசோதட்டது.
இக் கட்டுிழம வரை நீக்கப்பட்டதற்கு முகநூல் எந்த விளக்கத்ிழமதயும்
அளிக்கவில்ிழமல எனையறைசபசோதலும், அதன சநசோக்கங்கள் சதவிளக்கம்
மகசோண்டிழமவ. இந்த நிறுவிவினைம் அமகிழமைரக்க உளவு நிறுவிவினைங்களுள்
கூடிதளவில் ஒனறிிழமணக்கப்படுவது கிழமைட்டுகிழமைனறி அந்த நிறுவிவினைங்களின
தற்சபசோிழமதத கிழமைற்றும் முனிவினைசோள் ஊழிதர்கிழமள அதகளவில்
பணிதகிழமைர்த்த மகசோண்டிருக்கினையறைது. இந்த அ வரைச நிறுவிவினைங்கள், ர்வசத
ச சோ லி த்துக்கு
ம விகிழமைடுப்சபசோர்
எண்ணிக்ிழமக
மபருகுவிழமத,
அமகிழமைரக்க
ஏகசோதபத்ததத்தன
புவித வரைசிதல்
சநசோக்கங்கிழமள
முனமிவினைடுப்பதற்கசோக வளரும் நசோடுகளில் இிவினைப் பிளவுகிழமள ச வரைண்டிக்
மகசோள்ள தசோங்கள் ம யயும் முதற்சிகளுக்கு ஒரு முட்டுக்கட்ிழமடதசோக
இருப்பதசோகக் கசோண்கினையறைிவினை.
ம னையறை கிழமைசோதத்தல் உலக ச சோ லி விழமலத் தளத்தன ஆசிரதர் குழு
திழமலவ வரைசோிவினை சடவிட் சநசோர்த் உிழம வரை நிகழ்த்துவதற்கசோக சகிழமைற்மகசோண்ட
இலங்ிழமக
விஜதம்
அந்நசோட்டின
முனிவினைணி
ஊடகங்களில்
முக்கிதத்துவமிக்க மவளிச் ம் மபற்ையறைதும் அவ வரைது உிழம வரைகள்
மதசோழிலசோளர்களசோல் மநருக்ககிழமைசோக பினமதசோட வரைப்பட்டதும் வசோஷிங்டனில்
அதர்ச்சிிழமத உண்டசோக்கியிருக்கிையறைது.
இந்த மூக ஊடகப் மபருநிறுவிவினைம் வளரும் நசோடுகளில், குறிப்பசோக
இலங்ிழமகயில் அ வரைசிதல் தணிக்ிழமகிழமத தீவி வரைப்படுத்த சவண்டும் எனறு
சகிழமைற்கத்தத ஊடகங்களில் சகசோரக்ிழமக மபருகிவருவதன கிழமைத்தயில்
தசோன முகநூலின இந்த நடவடிக்ிழமக வந்து ச ர்ந்தருக்கிையறைது.
இந்தப் பி வரைச் சோ வரைத்தல் நிய சதசோர்க் ிழமடம்ஸ ஒரு முனிவினைணிப் பசோத்த வரைம்
வகித்து வந்தருக்கிையறைது, இிழமணதத்தல் கருத்து சதந்த வரைம் தசோன
இலங்ிழமக உள்ளிட்ட வளரும் நசோடுகளில் வகுப்புவசோத வனமுிழமையறைக்குக்
கசோ வரைணகிழமைசோய இருப்பதசோக, அபத்தகிழமைசோக, கூறுகினையறை வரிழம தசோிவினை
கட்டுிழம வரைகிழமள அது மவளியிட்டிருக்கிையறைது.
“வளரும்

நசோடுகளில் முகநூல் துரதகிழமைசோக விரவசோக்கம்” கசோண்பதன
கிழமைத்தயில் அந்த நிறுவிவினைம், “பசோவிப்பவர்கிழமள தளத்தல் நீண்டசந வரைம்
ிழமவத்தருக்கக் கூடித உள்ளடக்கம் எதுவசோக இருந்தசோலும் அதற்கு
முக்கிதத்துவகிழமைளிக்கிையறைது. இது பலவீிவினைகிழமைசோிவினை நிறுவிவினை அிழமகிழமைப்புகள்
மகசோண்ட
நசோடுகளில்
ச தமிிழமழக்கும்
சோத்ததமுிழமடத
ஒரு
நிழமடமுிழமையறைதசோகும்” எனறு ஏப் வரைல் 21 அனறு மவளிதசோிவினை ஒரு முதல்
பக்க கட்டுிழம வரையில் ிழமடம்ஸ குற்ையறைமுிழமையறையீடு ம யதது.
கிட்டத்தட்ட
இலங்ிழமகயின
மீது
பி வரைத்சதககிழமைசோக
கவிவினைம்
குவிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கட்டுிழம வரையில், “பலவீிவினைகிழமைசோிவினை நிறுவிவினை
அிழமகிழமைப்புகள்
மகசோண்ட
நசோடுகள்”
எனறு
கிழமைிழமையறைமுககிழமைசோக
குறிப்பிடப்படுவது முனிவினைசோள் கசோலனிகள் ஆகும். இத்திழமகத நசோடுகளில்
முகநூல்
உிழம வரைகிழமள
தணிக்ிழமக
ம யதவில்ிழமல
எனையறைசோல்,
அந்நசோடுகளது கிழமைக்கள், தங்கிழமள கட்டுப்படுத்தக் மகசோள்ள முடிதசோகிழமைல்,
வகுப்புவசோத வனகிழமைத்தசோல் ஒருவிழம வரைமதசோருவர் படுமகசோிழமல ம யது
மகசோள்வசோர்கள் எனபசத ிழமடம்ஸ கூையறை விிழமழவதசோகும்.
அமகிழமைரக்க உளவு முகிழமகிழமைகளின “அிழமகிழமைததசோிவினை அமகிழமைரக்கர்கள்”
சோர்பசோக சபசம் ிழமடம்ஸ, வளரும் நசோடுகளின கிழமைக்கள் வசோதிழமடக்கப்பட
சவண்டும் எனறும் அவர்கள் குற்ையறைச் ம தல்களில் ஈடுபடுவிழமதத்

தடுக்க சவண்டுகிழமைசோிவினைசோல் அவர்களிடம் எனிவினை ம சோல்லப்பட சவண்டும்
எனறு
அமகிழமைரக்கசோவின
மபருநிறுவிவினைங்கள்
கருதுகினையறைிவினைசவசோ
அிழமவசத ம சோல்லப்பட சவண்டும் எனறும் கூறுகிையறைது. இத்திழமகத
வசோதங்கள் ஒரு மவளிப்பிழமடதசோிவினை இிவினைமவறியின எல்ிழமலிழமதத்
மதசோடுவதசோக, “மவள்ிழமள கிழமைனிதனின சிழமகிழமைிழமத” [white man’s burden,
கசோலனி ஆக்கி வரைமிப்ிழமப கசோலனித்துவ கிழமைக்கிழமள நசோகரகப்படுத்துவதற்கு
அவசிதகிழமைசோிவினை ஒரு ச ிழமவதசோக சித்தரத்த ருட்தசோர்ட் கிப்லிங்கின
ஏகசோதபத்ததவசோத
கவிிழமத]
இருபத்தசதசோ வரைசோம்
நூற்ையறைசோண்டுக்கு
அிழமழத்து வருவதசோக இருக்கினையறைிவினை.
இந்த நவகசோலனித்துவ
குப்ிழமபகிழமள உற்பத்த ம யவிழமதசத வழக்ககிழமைசோகக் மகசோண்டிருக்கும்
எழுத்துக்கிழமள உதசோசீிவினைம் ம யவசத அவற்றுக்கசோிவினை ஒச வரை நிதசோதகிழமைசோிவினை
பதலிறுப்பசோக இருக்கும்.
ம னையறை கிழமைசோர்ச் கிழமைசோதத்தல் இலங்ிழமகயின சிறிச ிவினை அ வரை சோங்கம் முகநூல்,
வசோட்ஸஆப் கிழமைற்றும் இனஸடசோகி வரைசோிழமகிழமை தற்கசோலிககிழமைசோக மூடிதசபசோது,
“முஸலீம் சிறுபசோனிழமகிழமையிிவினைிழம வரை குறிிழமவத்தசோிவினை கும்பல் வனமுிழமையறைிழமத
தடுத்து நிறுத்துவதற்கு” அவசிதகிழமைசோிவினை நடவடிக்ிழமகதசோக கூறி ிழமடம்ஸ
அதிழமிவினைப் பசோ வரைசோட்டிதது. தணிக்ிழமகக்கசோிவினை இலங்ிழமக அ வரை சோங்கத்தன
சதச ிழமவக்கசோிவினை நிதசோதப்படுத்தல்கிழமள எதம வரைசோலிக்கினையறை இனனுமகிழமைசோரு
மபசோயதசோக அது இருந்தது.
இிவினை வனமுிழமையறைிழமத தடுப்பதல்ல, கிழமைசோையறைசோக அதிழமிவினை மூடிகிழமைிழமையறைப்பசத
முகநூிழமல சிறிச ிவினை மூடிததன சநசோக்ககிழமைசோய இருந்தது. வனமுிழமையறைதசோல்
பசோதக்கப்பட்ட பகுதகளில் அமகிழமைரக்க ஆத வரைவு ஆட்சியின சபசோலிசம்
இ வரைசோணுவப் பிழமடகளும் ம்பவங்களில் உடந்ிழமததசோக இருந்திழமத
குறித்த ம யதகள் மபரும்பசோலும் மவளிவ வரைசோகிழமைல் தடுப்பதற்கசோகசவ,
இலங்ிழமகயின ஆட்சி மூக ஊடகங்கிழமள மூடுவதற்கு விரும்பிதது.
பசோசி
கலகக்கசோ வரைர்களுடன இ வரைசோணுவமும் சபசோலிசம் நனகறிந்த
விதத்தல் கூடி சவிழமலம யதிழமகிழமை “இலங்ிழமகயில் முஸலீம் மூகத்தற்கு
எத வரைசோிவினை சிங்கள இிவினைவசோத வனமுிழமையறைிழமத எதர்ப்சபசோம்” எனையறை ச சோ லி
கிழமைத்துவக் கட்சியின கிழமைசோர்ச் 10 அறிக்ிழமகயில் ிழமகிழமைதகிழமைசோிவினைமதசோரு
புள்ளிதசோக இருந்தது. அந்த அறிக்ிழமக கூறிதது:
“கலகக்கும்பல்

ஏிழமிவினைத
பகுதகளில்
இருந்து
மகசோண்டுவ வரைப்பட்டிருந்தசோர்கள் எனபிழமதயும் ஓயவுமபற்ையறை கிழமைற்றும்
பணியிலுள்ள பசோதுகசோப்புப் பிழமடயிிவினைர்
ம்பந்தப்பட்டிருப்பிழமதக்
கசோட்டுகினையறை
ஆதசோ வரைங்கள்
அங்சக
இருந்திவினை
எனபிழமதயும்
அ வரை சோங்கத்தன மூத்த அிழமகிழமைச்  வரைசோிவினை  வரைத் அமுனுககிழமை புதிவினைனறு
ஒப்புக்மகசோள்ள தள்ளப்பட்டிருந்தசோர். கிழமடகள் கிழமைற்றும் வீடுகள் மீது
கும்பல்கள் தசோக்குதல் நடத்துவிழமத சபசோலிசின சிையறைப்பு அத வரைடிப்பிழமட
அதகசோரகள் சவடிக்ிழமக பசோர்ப்பிழமத கசோட்டுகினையறை கசோமணசோளிகள் கிழமைற்றும்
புிழமகப்படங்கிழமள மூக ஊடகப் பதவுகள் கசோட்டிிவினை.”
வகுப்புவசோதத்ிழமத எதர்ப்பதற்கும் அிழமிவினைத்து சதசிதங்கிழமளயும் ச ர்ந்த
மதசோழிலசோளர்கிழமள ஐக்கிதப்படுத்துவதற்கும் தையறைம்மகசோண்ட ஒச வரைமதசோரு
முனசிவினைசோக்கு ச சோ லி
ர்வசதசிதவசோதம் கிழமைட்டுசகிழமை ஆகும். ஆிவினைசோல்
வசோஷிங்டனின
உலகளசோவித
சகிழமைலசோதக்கத்ிழமத
சகிழமைலும்
ஆழப்படுத்துவதற்கசோக
வகுப்புவசோதப்
பிளவுகிழமள
ச வரைண்டிக்
மகசோள்வதற்கு அமகிழமைரக்க ஏகசோதபத்ததம் ம யகினையறை முதற்சிகளுக்கு
இந்த முனசிவினைசோக்கு குறுக்சக நிற்கிையறைது எனையறை துல்லிதகிழமைசோிவினை
கசோ வரைணத்தசோல், முகநூல், கூகுள் கிழமைற்றும் பிையறை மதசோழில்நுட்ப
மபருநிறுவங்களின முனசிவினைசோக்கு அதிழமிவினை ஒடுக்குவதல் குறிதசோக
இருக்கிையறைது.
அ வரைச தணிக்ிழமகக்கசோிவினை இந்த முதற்சிகள் எதர்க்கப்பட சவண்டும்!
அமகிழமைரக்கசோவில், இலங்ிழமகயில் கிழமைற்றும் உலமகங்கிலும் இிழமணதத்
தணிக்ிழமகக்கு எத வரைசோிவினை சபசோ வரைசோட்டத்ிழமத ிழமகயிமலடுக்க சவண்டும் எனறு
உலக
ச சோ லி
விழமலத்
தளம்
அதன
வசோ கர்களுக்கு
அிழமழப்புவிடுக்கிையறைது!

