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ஹாங் காங் ப ாராட்டங்களில் இருந்த
 துாழிிலாள வர்க்கத்திற்கான

 டிப்பினனகள
By Peter Symonds,    26 November 2019 

ஏறக்குறறய ஆறு  மு மாதங்க்களு மாக,  அடிப்பற்படை ஜனனநு மாயக

உரிற மகற்களக் ககு மாரியும்  மற்றும் ம் பபு மாலிஸ
கு மாட்டுமிமிரு மாண்டித்தனத்றத எதிர்த்தும் திர்த்தும் ஹு மாங் கு மாங்கில் மில்லியன
கணக்கு மாகனு மார் கலந்து ம் பகு மாள்ளும் ஆர்ப்பு மாட்்படைங்கள் னந்படைந்து
வருகினறன.  ஆனு மால் அந்த கபு மாமிரு மாட்்படை இயக்கம் ஒரு
முட்டுச்சந்தில் நிற்கிறது:  திர்த்தும் ஹு மாங் கு மாங் நிர்வு மாகம்
கபு மாமிரு மாட்்படைக்கு மாமிரர்களின ககு மாரிக்றககளுக்கு எந்த குறிப்பி்படைத்தக்க
விட்டுக்ம் பகு மாடுப்புகளும் வழங்கவில்றல எனபது்படைன ம் பபு மாலிஸ
ஒடுக்குமுறறறயயும் தீவிமிரப்படுத்தி வருகிறது.  அகதகவற்களயில்
 மு மாணவ பிரிவினமிரது கபு மார்குணமிக்க தந்திகமிரு மாபு மாயங்கள்
அவர்கள் தனிற மப்படுத்தப்படுவதற்கு  மட்டுக ம இட்டுச்
ம் பசனறுள்்களன.

இத்தறகய பு மாரிய கபு மாமிரு மாட்்படைங்களின அடித்த்களத்தில்,
ம் பபய்ஜிங்கின சீனக் கம்யூனிஸட் கட்சியினதும் (CCP)  மற்றும்
திர்த்தும் ஹு மாங் கு மாங் நிர்வு மாகத்தில் உள்்கள அதன அமிரசியல்
றகக்கருவிகளினதும் ஜனனநு மாயக-விகமிரு மாத அணுகுமுறறகள்,
அத்து்படைன ம் பது மாழிலு மா்களர்கள்  மற்றும் இற்களஞர்கள்
முகங்ம் பகு மாடுத்து வரும் சீமிரழிந்து வரும் ம் பபு மாரு்களு மாது மாமிர  மற்றும்
சமூக நிறலற மகள் மீது மான பமிரந்த கவறலகளும் உள்்களன.

ஆனு மால்,  ஒரு புமிரட்சிகமிர கசு மாசலிச சர்வகதசியவு மாத
முனகனு மாக்றக கனநு மாக்கியும் திர்த்தும் ஹு மாங் கு மாங்  மற்றும் சீனு மா
முழுவதிலு மு மான ம் பது மாழிலு மா்கள வர்க்கத்றத கனநு மாக்கியும் ஒரு
திருப்பம் இல்லு மாதது மால்,  அந்த கபு மாமிரு மாட்்படை இயக்கம்
ம் பவளிப்பற்படையு மாககவ வலதுசு மாரி,  கம்யூனிச-விகமிரு மாத  மற்றும்
ஏகு மாதிபத்திய-சு மார்பு அற மப்புகள் உட்ப்படை பல்கவறு
முதலு மாளித்துவ-சு மார்பு கட்சிகள்  மற்றும் அற மப்புகளுக்குப்
பினனு மால் தடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்கில் பிடிக்கப்பட்்படை எஞ்சிய கபு மாமிரு மாட்்படைக்கு மாமிரர்கற்கள விடுவிக்கு மு மாறு
அதிகு மாரிகற்கள வலியுறுத்துவதற்கு மாக முகத்றத  மறறத்த கபு மாமிரு மாட்்படைக்கு மாமிரர்கள்
பு மாலிம் ப்படைக்னிக் பல்கறலக்கழகத்திற்கு அருகில் ஒனறுகூடி கபு மாது அவர்களின
ஸ மு மார்ட்கபு மான ம் பவளிச்சத்றதக் கு மாட்டுகினறனர். திங்கட்கிழற ம, னநவம்பர், 25,
2019. (ப்படைம்: அகசு மாசிகயம் ப்படைட் பிமிரஸ/ Ng Han Guan) 

அந்த அமிரசியல் அபு மாயங்கள்,  திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்கில்
ஞு மாயிற்றுக்கிழற ம னந்படைந்த  மு மாவட்்படை கதர்தல்களில்
ம் பவளியு மாகின,  அது அந்னநகரின பழற மவு மாத அமிரசியல்
எதிர்ப்றப அற மத்துள்்கள ஜனனநு மாயக சு மார்பு குழுவு மாக்கம் (pan-
democrat  grouping) எனறறழக்கப்படுவதன ம் பபருவு மாரியு மான
ம் பவற்றியில் கபு மாய் முடிந்தது.  ம் பபய்ஜிங் ஆதமிரவ
நிர்வு மாகத்திற்கு பணிவ்படைன அடிபணிந்த அவர்களின
முனவமிரலு மாற்றின கு மாமிரண மு மாக ஜனனநு மாயக சு மார்பு கட்சியினர்
(pan-democrats), பல  மக்களி்படைம் இருந்து, அதுவம் குறிப்பு மாக
இற்களஞர்களி்படைம் இருந்து அனனியப்பட்டிருந்தனர்
எனபது்படைன கபு மாமிரு மாட்்படைங்களில் ம் பபரிதும் ஓமிரங்கட்்படைப்பட்டு
இருந்தனர்.

இருப்பினும்,  ஓர் அமிரசியல்  மு மாற்றீடு இல்லு மாதது மால்,
வு மாக்கு மா்களர்கள்,  ம் பபய்ஜிங்கின ஜனனநு மாயக-விகமிரு மாத
அணுகுமுறறகள்  மற்றும் திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்கில் ம் பபு மாலிஸ
வனமுறறக்கு எதிமிரு மாக எதிர்ப்பு வு மாக்குகள் இட்்படைது மால், பமிரந்த
ம் பபய்ஜிங் விகமிரு மாதத்திலிருந்து இத்தறகய கட்சிகள்
ஆது மாய மற்படைந்தன.  ம் ப மு மாத்தத்தில் ஒருமித்த-ஜனனநு மாயக
கட்சியினர் 452   மு மாவட்்படை கவனசில் ஆசனங்களில் 347  இல்
ம் பஜயித்து இப்கபு மாது 18 கவனசில்களில் 17 ஐ கட்டுப்பு மாட்டில்
ம் பகு மாண்டுள்்களனர் — இது, இத்கதர்தலுக்கு முனனர் வறமிரயில்
அறனத்து கவனசில்களிலும் க மலு மாதிக்கம் ம் பசலுத்தி வந்த
ம் பபய்ஜிங் ஆதமிரவ கட்சிகளுக்கு கூர்ற மயு மான நிமிரு மாகரிப்பு மாக
இருந்தது.

இந்த ஜனனநு மாயக சு மார்பு குழுவு மாக்கத்தின மிகப்ம் பபரிய
உள்்கள்படைக்கங்க்களு மாக வி்களங்கும் ஜனனநு மாயகக் கட்சியும்
குடி மக்கள் கட்சியும் இமிரண்டுக ம முதலு மாளித்துவ சு மார்பு
கட்சிக்களு மாகும்,  இறவ தங்களின வணிக னநலனகள் மீது
ம் பபய்ஜிங்கின அத்துமீறல் மீது கவறல ம் பகு மாண்டுள்்கள திர்த்தும் ஹு மாங்
கு மாங் உயமிரடுக்கின அடுக்குகற்களப் பிமிரதிநிதித்துவம்
ம் பசய்கினறன.  அறவ ம் பது மாழிலு மா்கள வர்க்கத்தின எந்தம் பவு மாரு
இயக்கத்திற்கும் விகமிரு மாத மு மாக இருப்பது்படைன,  தங்களின
நிறலப்பு மாட்ற்படை பு மாதுகு மாக்க சீன ஆட்சியின மீது அழுத்தத்றத
ம் பகு மாடுக்க வு மாஷிங்்படைன  மற்றும் இலண்்படைறன
எதிர்கனநு மாக்குகினறன.

ஜனனநு மாயக சு மார்பு கட்சியினர் மீது இற்களஞர்களிற்படைகய உள்்கள
அவனநம்பிக்றக ஏற்கனகவ 2012 இல் ஒரு கதசப்பற்று கல்வி
பு மா்படைத்திட்்படைத்றதத் திணிப்பதற்கு ம் பபய்ஜிங்கின
முயற்சிகளுக்கு எதிமிரு மாகவம்  மற்றும் மீண்டும் 2014  இல்
அப்பிமிரு மாந்தியத்தின உயர்பதவியு மான நிர்வு மாக தறலவர்
பதவிக்குச் சுதந்திமிர மு மான  மற்றும் ம் பவளிப்பற்படையு மான
கதர்தல்கற்களக் ககு மாரிய குற்படை இயக்கம் (Umbrella Movement)

எனறறழக்கப்பதிலும் ம் பவடித்த பு மாரிய கபு மாமிரு மாட்்படைங்களில்
ம் பவளிப்பற்படையு மாக இருந்தது.  2014  இல்,  சிலபல



விட்டுக்ம் பகு மாடுப்புகளுக்கு மாக சட்்படை மனற கவனசிலில் ஒருமித்த-
ஜனனநு மாயகக் கட்சியினர் உபு மாயங்கற்கள க மற்ம் பகு மாண்்படை கபு மாது,
ம் பபருந்திமிர்களு மான இற்களஞர்கள் வீதிகளில் இறங்கியது்படைன
கண்ணீர் புறகக்குண்டுகள்  மற்றும் வனமுறறறயக் ம் பகு மாண்டு
ம் பபு மாலிஸ பீதியூட்டுவறத எதிர்த்தனர்.

"குற்படை"  கபு மாமிரு மாட்்படைங்கற்களப் பல்கவறு குழுக்களும்
கட்சிகளும் சூழ்ந்திருந்தன — ம் பபய்ஜிங்கில் இருந்து
முற்றிலும் சுதந்திமிர மு மாக அல்லது அதிக சுயு மாட்சிறய
வலியுறுத்திய திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங் பிமிரு மாந்திய உரிற ம ககு மாரும்
"உள்ளூர்வு மாத"  முனகனு மாக்கு எனறறழக்கப்பட்்படைதன மீது
தங்கற்கள அடித்த்கள மு மாக ம் பகு மாண்டிருந்த திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங் கதசிய
முனனணி  மற்றும் திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங் பழங்குடியினர் Demosistō

உட்ப்படை பலவம் அவற்றில் உள்்கள்படைங்கி இருந்தன. திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்
பழங்குடியினர்  மற்றும் குடி மக்கள் விருப்பு (Hong  Kong

Indigenous and Civic  Passion) கபு மானற மிகவம் ம் பவறிபிடித்த
 மற்றும் கம்யூனிஸட்-விகமிரு மாத "உள்ளூர்வு மாதிகள்"  (localists)
சீனப் ம் பபருநிலத்றதச் கசர்ந்தவர்கக்கள விறலகற்கள உயர்த்தி
வருகிறு மார்கள் எனறும் "உள்ளூர்வு மாசிகளுக்கு"  கவறல
 மற்றும் கல்வி வு மாய்ப்புகற்களத் தடுத்து வருகிறு மார்கள் எனறும்
குற்றஞ்சு மாட்டி,  அவர்கள் மீது ஆத்திமிரமீட்டும்  மற்றும்
சிலகவற்களகளில் வனமுறறயு மான து மாக்குதல்களில்
ஈடுப்பட்்படைனர். 

திர்த்தும் ஹு மாங் கு மாங் கபு மாமிரு மாட்்படைத்தின கபு மாது கலகம் ஒடுக்கும் ம் பபு மாலிஸ கண்ணீர்
புறகக்குண்டுகற்கள வீசுகிறது, ஞு மாயிற்றுக்கிழற ம, ஆகஸட், 25, 2019. (ப்படைம்:
அகசு மாசிகயம் ப்படைட் பிமிரஸ/ Kin Cheung)

சீனப் ம் பபருநிலத்திற்கு னநு மாடு க்படைத்துவறத அனு மதிக்கும்
சட்்படை மகசு மாது மாறவ முனனநகர்த்துவதற்கு மான திர்த்தும் ஹு மாங் கு மாங்
நிர்வு மாகத்தின முயற்சிகள் மீதுது மான ஜகள் மீதுதான் ஜூன  மு மாத ம் பது மா்படைக்கத்தில்
சமீபத்திய கபு மாமிரு மாட்்படை இயக்கம் ம் பவடித்தது.  இது
வி மர்சகர்கற்களயும் எதிர்ப்பு மா்களர்கற்களயும் மிமிரட்்படைவம்
அற்படைத்து றவக்கவம் ம் பபய்ஜிங்கு மால் சுமிரண்டிக்
ம் பகு மாள்்களப்படும் எனறு பமிரவலு மாக அஞ்சப்பட்்படைது. பழற மவு மாத
 மனித குடியுரிற ம முனனணி (Civil Human Rights Front) து மான
மிகப்ம் பபரும் கபு மாமிரு மாட்்படைங்கற்கள ஒழுங்கற மத்த அற மப்பு மாக
இருந்தது.  இது சு மு மார் 48  அமிரசு-சு மாமிரு மா அற மப்புகள்,  பல
ஜனனநு மாயக சு மார்பு கட்சிகள்  மற்றும் ஏறனய அமிரசியல்
குழுக்கள்,   மு மாணவர் அற மப்புகள்  மற்றும் திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்
ம் பது மாழிற்சங்கங்களின கூட்்படைற மப்பு உட்ப்படை
ம் பது மாழிற்சங்கங்களின ஒரு குழுவு மாக்க மு மாகும்.

னநு மாடு க்படைத்தும் சட்்படைத்றதத் திரும்ப ம் பபறுவது,  ம் பபு மாலிஸ
வனமுறற மீது ஒரு சுதந்திமிர மு மான விசு மாமிரறண
க மற்ம் பகு மாள்வது,  கபு மாமிரு மாட்்படைக்கு மாமிரர்களுக்கு எதிமிரு மான
குற்றச்சு மாட்டுக்கற்களக் றகவிடுதல்,  முழு வு மாக்குரிற ம
அடிப்பற்படையில் சுதந்திமிர மு மான  மற்றும் ம் பவளிப்பற்படையு மான
கதர்தல்கள் என  மக்கள் குடியுரிற மகள் முனனணி து மான

அந்த கபு மாமிரு மாட்்படைங்களின ககு மாரிக்றககற்கள ம் பனநறிப்படுத்தியது.
இந்த ககு மாரிக்றககளின  மட்டுப்படுத்தப்பட்்படை தனற ம அந்த
அற மப்பின முதலு மாளித்துவ வர்க்க குணு மாம்சத்றத
பிமிரதிபலிக்கிறது,  அந்த அற மப்பு ம் பபய்ஜிங்கின அதிகரித்து
வரும் அத்துமீறலுக்கு விகமிரு மாத மு மான வியு மாபு மாமிர உயமிரடுக்கின
அடுக்குகற்களப் பிமிரதிநிதித்துவம் ம் பசய்வது்படைன,  அந்த
கபு மாமிரு மாட்்படைங்கள் ம் பது மாழிலு மா்கள வர்க்கத்தின ஒரு பு மாரிய
இயக்கத்றதத் தூண்டிவிட்டுவிடுக மு மா எனறு அஞ்சுகிறது.
அந்த முனனணி திட்்படைமிட்க்படை து மான ம் பது மாழிலு மா்களர்களும்
இற்களஞர்களும் முகங்ம் பகு மாடுக்கும் க மு மாச மற்படைந்து வரும்
சமூக ம் பனநருக்கடிறயத் தீர்க்க எந்த ககு மாரிக்றககளும்
றவக்கவில்றல.

ஆகஸட் 5 இலும் மீண்டும் ம் பசப்்படைம்பர் 2-3 இலும் நூறு மாயிமிரக்
கணக்கு மானவர்கள் ஈடுபட்்படை னநகமிரந்தழுவிய
கவறலநிறுத்தங்களுக்குள் பல்கவறு ம் பது மாழிலு மா்களர்
குழுக்களின னந்படைவடிக்றககள் ஒனறுதிமிரண்்படை கபு மாது திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்
ம் பது மாழிற்சங்கங்களின கூட்்படைற மப்பினது (HKCTU) பு மாத்திமிரம்
அப்பட்்படை மு மாக அம்பல மு மானது. ம் பது மாழில்துறற னந்படைவடிக்றகறய
கட்டுப்படுத்தி றவக்கும் ஒரு முயற்சியில்,  HKCTU அதன
அற மப்புக்குட்பட்்படை சங்கங்கற்கள கவறலநிறுத்தம் ம் பசய்ய
அறழப்புவிடுக்கவில்றல,   மு மாறு மாக சுகவீன விடுப்பு எடுப்பது
அல்லது கவறலக்கு வமிரு மா மல் இருப்பறதத் தனினநபர்களி்படைக ம
விட்டு விட்்படைது.  அதன ம் பசய்தி ம் பது மா்படைர்பு மா்களர்கள்  மனித
குடியுரிற ம முனனணியின ககு மாரிக்றககற்கள
எதிம் பமிரு மாலித்தது்படைன,  ம் பது மாழிலு மா்களர்களின சமூக துனபங்கற்கள
குறித்து குறிப்பி்படைகவ இல்றல.

ம் பசப்்படைம்பர் கவறலநிறுத்தத்றத அடுத்து,  தறலற ம நிர்வு மாக
ம் பபண் மணி ககரி லு மாம் கூறுறகயில் னநு மாடுக்படைத்துவதற்கு மான
சட்்படை மகசு மாது மாறவ அக்க்படைு மாபரில் உத்திகயு மாகபூர்வ மு மாக திரும்ப
ம் பபறுவது மாக அறிவித்து மார்.  இந்னந்படைவடிக்றக மிகவம் சிறிய,
மிகவம் து மா மத மு மான னந்படைவடிக்றகயு மாக பமிரவலு மாக
கண்டிக்கப்பட்்படைது.  அகதகனநமிரத்தில்,  ம் பது மாழிலு மா்கள வர்க்கத்தின
எழுச்சிக்கு விற்படையிறுப்பு மாக,  பழற மவு மாத  மற்றும்
உள்ளூர்வு மாத எதிர்ப்பு மா்களர்கள் அம் ப மரிக்க  மற்றும் பிரிட்டிஷ
ஏகு மாதிபத்தியங்களுக்குத் தறலயிடு மு மாறு அறழப்புவிட்்படைதன
மூல மு மாக கபு மாமிரு மாட்்படை இயக்கத்றத வலதுசு மாரி திறசயில்
திறசதிருப்ப முறனந்தன.

அம் ப மரிக்க ம் பகு மாடிகற்கள அறசத்தவு மாறு "னநட்சத்திமிரங்கள்
பமிரவிய பது மாறக"  எனறு பு மாடியவு மாறும் ம் பசப்்படைம்பர் 8  இல்
அம் ப மரிக்க தூதமிரகம் கனநு மாக்கி ஓர் அணிவகுப்பு
ஒழுங்கற மக்கப்பட்்படைது,  அறதத் ம் பது மா்படைர்ந்து பிரிட்டிஷ
தூதமிரகத்திற்கு ம் பவளியிலும் இகதகபு மானற கபு மாமிரு மாட்்படைம் ஒனறு
னந்படைத்தப்பட்்படைது.  Demosistō இன இ்களம் தறலவர் கஜு மாஸவு மா
ம் பவு மாங் ஐகமிரு மாப்பு மா  மற்றும் அம் ப மரிக்கு மாவிற்கு விஜயம்
ம் பசய்து மார்.  அங்கக அவர் ஊ்படைகங்க்களு மால் புகழப்பட்்படைது்படைன,
முக்கிய அமிரசியல் தறலவர்கற்களச் சந்திப்பதற்கும் அம் ப மரிக்க
கு மாங்கிமிரஸில் உறமிரயு மாற்றுவதற்கும் அனு மதிக்கப்பட்்படைனர்.

வு மாஷிங்்படைன  மற்றும் இலண்்படைறன கனநு மாக்கிய இந்த
பகிமிரங்க மு மான திருப்பம் கனநமிரடியு மாக சீனக் கம்யூனிஸட் கட்சி
ஆட்சிக்குச் சு மாதக மு மாகிறது.  ஆமிரம்பத்திலிருந்கத அது
வு மாஷிங்்படைனுக்கு சு மார்பு மான விமிரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய
ஏகு மாதிபத்திய-சு மார்பு கலகக்கு மாமிரர்களின னந்படைவடிக்றக எனபது மாக
கபு மாமிரு மாட்்படைங்கள் மீது பழியுறமிரக்க முறனந்துள்்களது.
திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங் கபு மாமிரு மாட்்படைங்களுக்கு எதிமிரு மாக எந்தம் பவு மாரு
இமிரு மாணுவ ஒடுக்குமுறறறயயும் நியு மாயப்படுத்தவம் அத்து்படைன



ம் பபருநிலத்தில் ம் பபு மாது கருத்துக்கற்கள னநஞ்சூட்்படைவம் ம் பபய்ஜிங்
ஐயத்திற்கி்படைமினறி ம் பவளினநு மாட்டு தறலயீடு எனற
குற்றச்சு மாட்டுக்கற்களச் சு மாதக மு மாக்கிக் ம் பகு மாள்ளும்.  இந்த
கபு மாமிரு மாட்்படைங்களில் இறணந்த மில்லியன கணக்கு மானவர்கள்
அம் ப மரிக்க-சு மார்பு ம் பகு மாடிறய அறசத்தது மால் உந்தப்ப்படைவில்றல
எனறு மாலும்,  ஒரு ம் பதளிவு மான அமிரசியல்  மு மாற்றீடு இல்லு மா மல்
இந்த கபு மாமிரு மாட்்படை இயக்கம் அந்த திறசயில் வழி
னந்படைத்தப்ப்படைக்கூடிய அபு மாயம் உள்்களது.

அம் ப மரிக்க ஏகு மாதிபத்தியத்திற்கு திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்கில் ஜனனநு மாயக
உரிற மகள் மீகது மா அல்லது கவம் பறந்த இ்படைத்திலுக ம கூ்படை
அந்த வி்படையத்தில் அதற்கு சிறிதும் அக்கறற இல்றல. அது
அதன ம் பசு மாந்த சூறறயு மாடும் ம் பபு மாரு்களு மாது மாமிர  மற்றும்
மூகலு மாபு மாய னநலனகற்கள முனம் பனடுப்பதற்கு மாக ஆட்சி  மு மாற்ற
னந்படைவடிக்றககள்  மற்றும் னநவ-கு மாலனித்துவ கபு மார்களுக்கு மான
ஒரு சு மாக்குகபு மாக்கு மாக " மனித உரிற மகற்கள"  கதர்ந்ம் பதடுத்து
பயனபடுத்துவதில் நீண்்படை வமிரலு மாறறக் ம் பகு மாண்டுள்்களது.
க மற்கு  மு மாகு மாணம் சினஜியு மாங்கில் வீகர்ஸ (Uighurs)  மக்கள்
மீது மான சீன ஒடுக்குமுறற சம்பந்த மு மாக வு மாஷிங்்படைனின
பு மாசு மாங்குத்தன மு மான பிமிரச்சு மாமிர மு மானது,  அது அம் ப மரிக்க
உலக்களு மாவிய க மலு மாதிக்கத்திற்குப் பிமிரது மான அச்சுறுதலு மாக
கருதும் சீனு மாறவப் பலவீனப்படுத்தி அடிபணிய
ம் பசய்வதற்கு மான அதன மூகலு மாபு மாயத்தின பு மாக மு மாக உள்்களது. 

அம் ப மரிக்க அமிரசியல்,  உ்களவத்துறற  மற்றும் பு மாதுகு மாப்பு
ஸது மாபகத்தின பிரிவகள் ம் பதளிவு மாக திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்கின “ மனித
உரிற மகள்”  பிமிரச்சிறனறய சுமிரண்்படை னநகர்ந்து வருகினறன.
அது திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங் உ்படைனு மான சிறப்பு வர்த்தக உறவகற்களப்
கபணலு மா மு மா எனபறதயும், அத்து்படைன னந்படைவடிக்றகயு மா்களர்கற்கள
சித்திமிரவறத ம் பசய்வதற்குப் ம் பபு மாறுப்பு மான தனினநபர்கள் மீது
தற்படை விதிக்கலு மா மு மா எனபறதயும் கண்்படைறிவதற்கு மாக
திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்கின சுயு மாட்சிறய ஆண்டுகது மாறும் மீ்களு மாய்வ
ம் பசய்வறதக் கட்்படைு மாய மு மாக்கும் ஒரு சட்்படை மகசு மாது மாறவ
அம் ப மரிக்க கு மாங்கிமிரஸ இவ்வு மாமிரம் நிறறகவற்றியது.  ட்மிரம்ப்
ஏறக்குறறய சமீபத்தில் க்படைந்த  மு மாதம் திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்
கபு மாமிரு மாட்்படைங்களுக்குச் சீனு மாவின விற்படையிறுப்றப பு மாமிரு மாட்டி
இருந்து மார் எனறு மாலும், அம் ப மரிக்க ம் பவளியுறவத்துறற ம் பசயலர்
ற மக் ம் பபு மாம்பிகயு மா,  கபு மாமிரு மாட்்படை இயக்கத்தின
 மனக்குறறகளுக்கு அக்கறற ம் பசலுத்து மு மாறு திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்
நிர்வு மாகத்திற்கு அறழப்பு விடுத்து,  இவ்வு மாமிரம் ஏகது மாம் பவு மாரு
விதத்தில் கவறுபட்்படை குறிப்றப வழங்கினு மார்.

ஜனனநு மாயக உரிற மகற்களப் பு மாதுகு மாப்பதற்கு மான
ஏகு மாதிபத்தியத்தி்படை மு மான முறறயீடுகள் பயனற்றறவ எனபது
 மட்டு மல்ல. அறவ ஓர் அபு மாயகமிர மு மான ம் பபு மாறியு மாக உள்்களன.
திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்கில் ஜனனநு மாயக உரிற மகளுக்கு மான கபு மாமிரு மாட்்படைம்
கது மால்வியிகலு மா அல்லது னநு மாசத்திகலு மா முடியக்கூ்படைு மாது
எனறு மால்,  இற்களஞர்களும் ம் பது மாழிலு மா்களர்களும் வு மாஷிங்்படைன
 மற்றும் இலண்்படைறன கனநு மாக்கி அல்ல,  ம் பது மாழிலு மா்கள
வர்க்கத்றத கனநு மாக்கி முதனமுதலு மாக சீனு மா எங்கிலு மு மான
ம் பது மாழிலு மா்கள வர்க்கத்றத கனநு மாக்கித் திரும்ப கவண்டும்.
திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்கின ம் பது மாழிலு மா்களர்கள்  மற்றும் இற்களஞர்கற்களப்
கபு மாலகவ,  சீனப் ம் பபருநில ம் பது மாழிலு மா்கள வர்க்கமும் சீமிரழிந்து
வரும் வு மாழ்க்றக நிறலற மகள்,  ஒடுக்கப்படும் கவறலயி்படை
நிறலற மகள்  மற்றும் அடிப்பற்படை ஜனனநு மாயக உரிற மகள்
இல்லு மாதிருப்பறத முகங்ம் பகு மாடுக்கிறது.

அம் ப மரிக்கு மாவில் கவறலநிறுத்தம் ம் பசய்து வரும்
வு மாகனத்துறற ம் பது மாழிலு மா்களர்கள்,  பிமிரு மானசில்  மஞ்சள் சீருற்படை
இயக்கம்  மற்றும் சிலி,  ஈக்வக்படைு மார்  மற்றும் ம் பலபனு மானில்
கபு மாமிரு மாட்்படை இயக்கங்கள் உட்ப்படை வர்க்க கபு மாமிரு மாட்்படைத்தின
மீம் ப்களழுச்சிக்கு  மத்தியில், ஆதமிரவக்கு மான ஒரு முறறயீ்படைு மானது
உலம் பகங்கிலு மு மான ம் பது மாழிலு மா்களர்கற்கள கனநு மாக்கி திருப்பி
வி்படைப்ப்படை கவண்டும்.  இதற்கு முதலு மாளித்துவ
அற மப்புமுறறக்கு எதிமிரு மாகவம்  மற்றும் ம் பபய்ஜிங்,
வு மாஷிங்்படைன,  இலண்்படைன  மற்றும் உலம் பகங்கிலு மு மான அதன
பு மாதுகு மாவலர்கள் அறனவருக்கும் எதிமிரு மாகவம் ஒரு கசு மாசலிச
சர்வகதசியவு மாத முனகனு மாக்கின அடிப்பற்படையில் ஓர்
ஒருங்கிறணந்த கபு மாமிரு மாட்்படைம் அவசியப்படுகிறது.

ம் பது மாழிலு மா்களர்கற்கள ஒருங்கிறணக்க,  கதசியவு மாதம்  மற்றும்
கபரினவு மாதத்றதயும்  மற்றும் பிற்கபு மாக்குத்தன மு மான சீனத்
கதசப்பற்று  மற்றும் அகதய்களவக்குப் பிற்கபு மாக்குத்தன மு மான
திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங் "உள்ளூர்வு மாதம்"   மற்றும் பிமிரு மாந்தியவு மாதம்
இமிரண்ற்படையும்,  இறவ முதலு மாளித்துவத்து மால்
கது மாற்றுவிக்கப்பட்்படை சமூக ம் பனநருக்கடிக்கு "ம் பபருநில
 மக்கற்கள"  பலிக்க்படைு மா ஆக்குகினற நிறலயில்,  இந்த
அறனத்து வடிவங்கற்களயும் எதிர்ப்பது
இனறியற மயு மாதது மாகும்.

கசு மாசலிசத்திற்கு மான கபு மாமிரு மாட்்படைத்திற்கு ஸமிரு மாலினிசம்  மற்றும்
 மு மாகவு மாயிசத்தின பு மாத்திமிரத்றத அமிரசியல்ரீதியில்
ம் பதளிவபடுத்துவது அவசிய மு மாகிறது.  ஒரு மிக முக்கிய
வமிரலு மாற்று சம்பவ மு மான 1949  சீனப் புமிரட்சி,  சீனு மா மீது மான
ஏகு மாதிபத்திய க மலு மாதிக்கத்திற்கு முடிவகட்டி ம் பபருந்திமிர்களு மான
 மக்களின வு மாழ்க்றக தமிரங்கற்கள உயர்த்தியது எனறு மாலும்,
அது  மு மாகவு மா கசதுங் தறலற மயில் சீனக் கம்யூனிஸட்
கட்சியினு மால் ஆமிரம்பத்தில் இருந்கத ஊனமுற்றிருந்திருந்தது.
 மு மாகவு மாயிசத்தின கதசியவு மாத முனகனு மாக்கு ஊனமுற்ற
ம் பது மாழிலு மா்களர் அமிரசுக்கு ஒரு கபமிரழிவ எனபறத நிரூபித்தது
எனறு மாலும்,  1978  இல் இருந்து முதலு மாளித்துவ மீட்சிறய
கனநு மாக்கி திரும்புவது எனபகத CCP  எடுத்த தீர் மு மான மு மாக
இருந்தது,  இது 1989  இல் தியு மாம் பனன மன சதுக்கத்தில்
ம் பது மாழிலு மா்களர்கள்  மற்றும்  மு மாணவர்கற்கள வனமுறறயு மாக
ஒடுக்கியதற்குப் பினனர் விறமிரவு மாக தீவிமிரப்படுத்தப்பட்்படைது.

கசு மாசலிசத்திற்கு மான கபு மாமிரு மாட்்படைத்தில்,  திர்த்தும் ஹு மாங் கு மாங் உட்ப்படை,
சீனு மா எங்கிலும் ம் பது மாழிலு மா்களர்கள்  மற்றும் இற்களஞர்கற்கள
ஒருங்கிறணப்பதற்கு மான கபு மாமிரு மாட்்படைத்திற்கு 20  ஆம்
நூற்று மாண்டில் ம் பது மாழிலு மா்கள வர்க்கத்தின மூகலு மாபு மாய
அனுபவங்களின படிப்பிறனகற்கள உள்ளீர்த்த ஒரு புமிரட்சிகமிர
தறலற மறயக் கட்்படைற மப்பது அவசிய மு மாகும்.  உலக
ட்ம் பமிரு மாட்ஸகிச இயக்க மு மான னநு மானகு மாம் அகிலத்தின
அறனத்துலகக் குழு  மட்டுக ம,  ஸமிரு மாலினிசம்  மற்றும்
சந்தர்ப்பவு மாதத்தின அறனத்து வடிவங்களுக்கு எதிமிரு மாகவம்
ஒரு இற்படைவி்படைு மாத கபு மாமிரு மாட்்படைத்றதத் ம் பது மாடுத்து வந்துள்்கள ஒகமிர
கட்சியு மாகும்.  திர்த்தும் ஹு மாங்கு மாங்  மற்றும் சீனப் ம் பபருநிலத்தின
ம் பது மாழிலு மா்களர்கள்  மற்றும்  மு மாணவர்கள் எங்கற்களத் ம் பது மா்படைர்ந்து
ம் பகு மாண்டு இத்தறகய முக்கிய அமிரசியல் பிமிரச்சிறனகற்களக்
குறித்து விவு மாதிக்க ம் பது மா்படைங்கு மு மாறும் சீனு மாவில் ICFI இன
பிரிறவக் கட்்படைற மப்பறத கனநு மாக்கி ம் பசயல்படு மு மாறும் னநு மாங்கள்
அறழப்பு விடுக்கிகறு மாம்.


