
The International Committee of the Fourth International, 13 April 2015

சர்வததேச ததேொழிலொள வர்க்க ஐக்கியத்தின் வரலொற்று தினமான மே தினொன
தமான மே தின தினத்தைதே குறிக்கும் வதைகயில,  நொன்கொம் அகிலத்தின்
அதைனத்துலகக் குழு தமான மே தின 3,  ஞாொயிறன்று,  சர்வததேச
இதைணையவழி கூட்டம் ஒன்தைற நடத்தே உள்ளது. 

இவ்வொண்டின் தமான மே தின தினக்கூட்டம் ஆழ்ந்தே தநருக்கடி
நிதைலதைமான மே தினகளுக்கு இதைடதய நதைடதயே நடைபெறவுள்ளது.  உலகின்
தயே நடைபெரும் யே நடைபெகுதிகள் ஏற்கனதவ தயே நடைபெொரொல சூழப்யே நடைபெட்டுள்ளன.
இத்தேதைகய தமான மே தினொதேலகள் ததேொழிலொள வர்க்கத்தின் தேதைலயீடு
இலதைலதயன்றொல,  முன்பினும் கூடுதேலொக வன்முதைற மான மே தினற்றும்
இரத்தேம்ததேொய்ந்தேமுதைறயில மான மே தினனிதேகுல நொகரீகத்தின்
எதிர்கொலத்தைதேதய தகள்விக்குறியொக்கும் அணுஆயுதே
சக்திகளுக்கு இதைடயிலொன ஓர் உலகப் தயே நடைபெொருக்கு
தேடுக்கமுடியொதேயே நடைபெடி இட்டுச் தசலலும்.

கிழக்கு ஐதரொப்யே நடைபெொவில,  அதமான மே தினரிக்கொ மான மே தினற்றும் ஐதரொப்பிய
சக்திகளொல கடந்தே தயே நடைபெப்ரவரியில முடுக்கிவிடப்யே நடைபெட்ட யே நடைபெொசிச
தேதைலதைமான மே தினயிலொன உக்தரனிய ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு சதிதையப்
பின்ததேொடர்ந்து,  அந்தே ஒட்டுதமான மே தினொத்தே பிரொந்தியத்திலும் ஒரு
யே நடைபெரந்தே இரொணுவமான மே தினயமான மே தினொக்கல நடந்துள்ளது.  ரஷ்ய
எலதைலதயொரங்களில தநட்தடொ துருப்புகள் தயே நடைபெரிதும்
ஆத்திரமூட்டும் இரொணுவ ஒத்திதைககளில ஈடுயே நடைபெட்டுள்ளன.
நூற்றுக் கணைக்கொன அதமான மே தினரிக்க ஆயுதேதமான மே தினந்திய வொகனங்களும்,
டொங்கிகள்,  தஹெலிகொப்டர்கள்,  தயே நடைபெொர்விமான மே தினொனங்களும் யே நடைபெொலடிக்
நொடுகளில உள்ள வலதுசொரி ரஷ்ய-விதரொதே அரசொங்கங்களுக்கு
உதேவியளிக்க நிதைலநிறுத்தேப்யே நடைபெட்டுள்ளன.

மான மே தினத்திய கிழக்கு மான மே தினற்றும் மான மே தினத்திய ஆசிய பிரொந்தியத்தில,  ஒரு
தயே நடைபெொரிலிருந்து இன்தனொரு தயே நடைபெொதைர அதமான மே தினரிக்கொ முடுக்கி
விட்டுள்ளது,  அதைவ ஒவ்தவொன்றும் குழப்யே நடைபெத்திலும்
தயே நடைபெரழிவிலும் தயே நடைபெொய் முடிந்துள்ளன.  கடந்தே ஆண்டு,  ஒயே நடைபெொமான மே தினொ
நிர்வொகம் ஈரொக் மான மே தினற்றும் சிரியொவில ஒரு புதிய தயே நடைபெொதைரத்
ததேொடங்கியது,  அதேதைனப் பின்ததேொடர்ந்து ஏமான மே தினனில,  சவூதி
அதரபியொ மான மே தினற்றும் எகிப்தின் பிற்தயே நடைபெொக்குத்தேனமான மே தினொன ஆட்சிகளது
தேதைலதைமான மே தினயில அதமான மே தினரிக்க ஆதேரவிலொன குண்டுவீச்ச
நடவடிக்தைக நடந்துள்ளது.

அததே தநரத்தில,  சீனொதைவ சற்றி வதைளக்கும் மான மே தினற்றும்
கட்டுப்யே நடைபெடுத்தும் தநொக்கில இரொணுவ கூட்டணிகள் மான மே தினற்றும்
ஆயுதே உடன்யே நடைபெடிக்தைககளின் வதைலயதைமான மே தினப்தையே நடைபெக் கட்டதைமான மே தினத்து,
அதமான மே தினரிக்கொ அதேன் "ஆசியொதைவ தநொக்கிய முன்தனடுப்தையே நடைபெ"
விரிவொக்கி,  தயே நடைபெொருக்கொன யே நடைபெொதைதேதைய தேயொரித்து வருகிறது.
வொஷிங்டன்,  ஆபிரிக்கொவின் கிழக்கில தசொமான மே தினொலியொவிற்கு
எதிரொக தகன்யொதைவ ஆதேரித்து வரும் அததேதவதைளயில,
தமான மே தினற்கில சொட்,  தைநஜர்,  தைநஜீரியொ,  கொமான மே தினரூன் உள்ளடங்கிய
யே நடைபெொரிய தயே நடைபெொர் யே நடைபெயிற்சிகதைள ஒழுங்கதைமான மே தினத்து வருகிறது.

தசொவியத் ஒன்றியம் கதைலக்கப்யே நடைபெட்டதேற்குப் பிந்தைதேய கொல
நூற்றொண்டில,  முடிவிலலொமான மே தினல தீவிரமான மே தினதைடந்து வந்திருக்கும்
ததேொடர்ச்சியொன உலகளொவிய தமான மே தினொதேலகளுக்கு அதமான மே தினரிக்க ஆளும்
வர்க்கம் முன்னணியில இருந்துள்ளது.  அதேன் "ஒரு துருவ
சூழதைல"  (unipolar  moment)  பிரகடனப்யே நடைபெடுத்திக் தகொண்ட
நிதியியல பிரபுத்துவம்,  வன்முதைற மான மே தினற்றும் யே நடைபெதைடதயடுப்பின்
மூலமான மே தினொக அதமான மே தினரிக்க முதேலொளித்துவத்தின் நீண்டகொல வீழ்ச்சிதைய
எதிர்தகொள்ள முதைனந்துள்ளது.  உலக தமான மே தினலொதிக்கத்திற்கொன அதேன்
உந்துதேலில,  எந்தேதவொரு முக்கிய பிரொந்திய தயே நடைபெொட்டியொளரும்
சகித்துக் தகொள்ள முடியொது என்யே நடைபெதைதே ஒரு தகொள்தைகயொக
அங்கீகரித்துக்தகொண்டுள்ளது. 

“இருயே நடைபெத்திதயொரொம் நூற்றொண்டு தயே நடைபெொர்கள்"  என்று ஜனொதியே நடைபெதி புஷ்
குறிப்பிட்டதில முதேலொவதேொக இருந்தே ஆப்கொனிஸ்தேொன்
யே நடைபெதைடதயடுப்புக்கொக தசப்டம்யே நடைபெர் 11  சம்யே நடைபெவங்கதைள யே நடைபெற்றி தகொண்டு,
சமான மே தினொர் யே நடைபெதிதைனந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்,  புஷ் நிர்வொகம்
"யே நடைபெயங்கரவொதேத்திற்கு எதிரொன தயே நடைபெொதைரத்"  ததேொடங்கியது.
“யே நடைபெயங்கரவொதேத்திற்கு எதிரொன தயே நடைபெொர்"  என்ற யே நடைபெதேொதைகயின் கீழ்,
உலகின் ஒவ்தவொரு யே நடைபெொகத்தைதேயும் அதேன் நலன்களுக்கு அடியே நடைபெணிய
தசய்ய அதமான மே தினரிக்க ஆளும் தமான மே தினற்தேட்டு ஓர் உலகளொவிய
நடவடிக்தைகதைய ததேொடங்கியுள்ளது என்யே நடைபெது இப்தயே நடைபெொது ததேளிவொகி
உள்ளது.

உலதைக துண்டொடுவதைதே அதமான மே தினரிக்கொ முன்தனடுத்து தசலகின்ற
அததேதவதைளயில,  ஏதைனய ஏகொதியே நடைபெத்திய சக்திகளும் அந்தே
சூதைறயொடலில அவற்றின் தசொந்தே யே நடைபெங்குகதைளக் தகொரி வருகின்றன.

ஐதரொப்யே நடைபெொ மான மே தினற்றும் அதேற்கு அப்யே நடைபெொலும் தமான மே தினலொதிக்க சக்தியொக
மான மே தினொறுவதேற்கு தஜர்மான மே தினனிய ஆளும் வர்க்கம் மீண்டுதமான மே தினொருமுதைற
முதைனந்து வருகின்ற நிதைலயில,  அது இருயே நடைபெதேொம் நூற்றொண்டின்
உலக தயே நடைபெொர்களில அதேன் குற்றங்கதைள மூடிமான மே தினதைறக்க நகர்ந்து
வருகிறது.  அததே மான மே தினொதிரியில ஜப்யே நடைபெொனும் இரண்டொம் உலக
தயே நடைபெொருக்குப் பின்னர் நிறுவப்யே நடைபெட்ட இரொணுவ ஆக்கிரமிப்புக்கு
எதிரொன அரசியலதைமான மே தினப்பு தேதைடகதைள தவகமான மே தினொக அகற்றி வருகிறது.
எதிர்கொல யே நடைபெதைடதயடுப்பு உத்ததேசங்களுக்கொக,  ஆஸ்திதரலியொ,
நியூசிலொந்து மான மே தினற்றும் ஐதரொப்யே நடைபெொ எங்கிலும் உள்ளடங்கிய அதைனத்து
ஏகொதியே நடைபெத்திய சக்திகளும்,  கடந்தேகொல தயே நடைபெொர்களில அதைவ
தசய்திருந்தே தேதைலயீட்டிற்கு புத்துயிர்ப்பு அளிக்க ஒரு சந்தேர்ப்யே நடைபெமான மே தினொக,
முதேலொம் உலக தயே நடைபெொரின் நூற்றொண்டு நிதைறதைவ வரதவற்றுள்ளன. 

சீனொ தேதைலதைமான மே தினயிலொன ஆசிய உள்கட்டதைமான மே தினப்பு முதேலீட்டு வங்கியில
(Asian Infrastructure Investment Bank) இதைணைய மான மே தினறுக்குமான மே தினொறு
அதமான மே தினரிக்கொவிடமிருந்து வந்தே தநரடியொன முதைறயீடுகதைள
நிரொகரித்து கடந்தே மான மே தினொதேம் பிரதேொன ஐதரொப்பிய சக்திகள் எடுத்தே
முடிவு, அதமான மே தினரிக்க ஏகொதியே நடைபெத்திய தநருக்கடியில ஒரு தீர்க்கமான மே தினொன
திருப்புமுதைனதையக் குறித்தேது.  தஜர்மான மே தினன்,  பிரிட்டிஷ்,  பிதரஞ்ச
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மான மே தினற்றும் இத்தேொலிய ஏகொதியே நடைபெத்தியம் அதைனத்தும் ஒரு
சதேந்திரமான மே தினொன தயே நடைபெொக்தைக தயே நடைபெரியளவில திட்டமிட்டு வருகின்றன.

அவற்றிற்கு இதைடதய நடந்தே இருயே நடைபெதேொம் நூற்றொண்டின்
இரண்டு உலக தயே நடைபெொர்கள்,  அண்ணைளவொக 100  மிலலியன்
மான மே தினக்கதைள நிர்மூலமான மே தினொக்கின.  அப்தயே நடைபெொததே மான மே தினொர்க்சிஸ்டுகள்
விவரித்தேதைதேப் தயே நடைபெொல,  அத்தேதைகய தயே நடைபெொர்கள் முதேலொளித்துவ
அதைமான மே தினப்புமுதைறயின் அடிப்யே நடைபெதைட முரண்யே நடைபெொடுகளொன
அதிகரித்துவரும் உலகளொவிய தயே நடைபெொருளொதேொரத்திற்கும்
கொலங்கடந்தே ததேசிய அரச அதைமான மே தினப்புமுதைறக்கும் இதைடயிலொன
மான மே தினற்றும் சமூகமான மே தினயப்யே நடைபெட்ட உற்யே நடைபெத்திக்கும் உற்யே நடைபெத்தி சொதேனங்களின்
தேனிச்தசொத்துதைடதைமான மே தினக்கும் இதைடயிலொன முரண்யே நடைபெொடுகளில
இருந்து எழுந்தேன. 

1917  ரஷ்ய புரட்சியில தலனினுடன் இதைணை-தேதைலவரொக
இருந்தே ட்தரொட்ஸ்கி,  இரண்டொம் உலக தயே நடைபெொருக்கு முன்னதர
எழுதிய நொன்கொம் அகிலத்தின் ஸ்தேொயே நடைபெக ஆவணைத்தில
விளங்கப்யே நடைபெடுத்துதைகயில,  உலக முதேலொளித்துவம்
மான மே தினனிதேகுலத்தைதே தயே நடைபெரழிதைவ தநொக்கி இட்டுச் தசன்று
தகொண்டிருப்யே நடைபெதேொக விவரித்தேொர்.  “அதிகரித்துவரும்
முதேலொளித்துவ உதைடவின் யே நடைபெதேட்டங்களின் கீழ்,  தேனித்தேனியொன
தமான மே தினொதேலகளும் இரத்தேந்ததேொய்ந்தே உள்நொட்டு
தகொந்தேளிப்புகளும்… தேவிர்க்கவியலொமான மே தினல ஓர் உலகப் யே நடைபெரிமான மே தினொணை
தமான மே தினொதேலொக ஒன்றொக இதைணையும் ஏகொதியே நடைபெத்திய விதரொதேங்கள்,
உயர்ந்தேளவில ஒரு முட்டுச்சந்தைதே எட்டுகின்றன. முதேலொளித்துவ
வர்க்கதமான மே தினொ,  நிச்சயமான மே தினொக,  ஒரு புதிய உலகப் தயே நடைபெொரொல
எடுத்துக்கொட்டப்யே நடைபெடும் அதேன் மான மே தினரணைகதியிலொன தமான மே தினலொதிக்க
அயே நடைபெொயம் குறித்து நன்கறிந்துள்ளது.  ஆனொல அந்தே வர்க்கம்
1914 இற்கு முன்னிருந்தேதைதே விட தயே நடைபெொதைரத் தேடுப்யே நடைபெதேற்கொன
தேதைகதைமான மே தினதைய இப்தயே நடைபெொது அளவிடமுடியொதேளவிற்கு
குதைறந்தேளவிற்தக தகொண்டுள்ளது.

“ஒரு தசொசலிச புரட்சி இலதைலதயன்றொல,  அடுத்தே வரலொற்று
கொலகட்டத்தில,  ஒட்டுதமான மே தினொத்தே மான மே தினனிதேயின கலொச்சொரத்தைதேயும்
ஒரு தயே நடைபெரழிவு அச்சறுத்துதமான மே தினன,” ட்தரொட்ஸ்கி எச்சரித்தேொர்.

எழுயே நடைபெத்தைதேந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,  உலக
முதேலொளித்துவத்தின் நிதைல மான மே தினொர்க்சிச இயக்கத்தின்
யே நடைபெகுப்யே நடைபெொய்தைவ முழுதைமான மே தினயொக உறுதிப்யே நடைபெடுத்துகிறது.  2008  இல
தவடித்தே முதேலொளித்துவ அதைமான மே தினப்புமுதைறயின் முறிவு,  உலதைக
மான மே தினறுயே நடைபெங்கீடு தசய்வதேற்கொன ஏகொதியே நடைபெத்திய சக்திகளின்
சூதைறயொடும் உந்துதேதைலயும்,  அத்துடன் ததேொழிலொள
வர்க்கத்தின் மீதேொன அவற்றின் மூர்க்கமான மே தினொன தேொக்குதேதைலயும்
யே நடைபெொரியளவில தீவிரப்யே நடைபெடுத்தி உள்ளது.  தயே நடைபெருநிறுவன மான மே தினற்றும்
நிதியியல தமான மே தினற்தேட்டு அதேன் ஆட்சிதைய தயே நடைபெணுவதேற்குரிய அதேன்
முயற்சியில,  முன்பினும் கூடுதேலொக தநரடியொன ரீதியில அது
மிக அடிப்யே நடைபெதைட ஜனநொயக உரிதைமான மே தினகதைளதய கூட உதேறிவிட்டு,
உள்நொட்டில யே நடைபெதைட மான மே தினற்றும் வன்முதைறயின் மீது தேங்கியுள்ளது.

இத்தேதைகய குற்றத்தேனம் மான மே தினற்றும் மான மே தினடத்தேனத்தைதே முடிவுக்குக்
தகொண்டு வர தேதைகதைமான மே தின தகொண்ட ஒதர சமூக சக்தி, சர்வததேச
ததேொழிலொள வர்க்கம் மான மே தினட்டுதமான மே தின ஆகும்.  ஏகொதியே நடைபெத்தியத்தைதே
ததேொற்கடிக்கக் கூடியது, ரஷ்யொவில உள்ள புட்டின் ஆட்சியின்
பிற்தயே நடைபெொக்குத்தேனமான மே தினொன ததேசியவொதேதமான மே தினொ,  அணுஆயுதே தயே நடைபெொர்
முரசதைறதேதலொ அலலது சீனொவின் தசலவந்தே தமான மே தினற்தேட்டின்
உயே நடைபெொயங்கதளொ அலல,  மான மே தினொறொக புரட்சிகர அரசியல

தயே நடைபெொரொட்டத்தில யே நடைபெொரிய தயே நடைபெரும்யே நடைபெொன்தைமான மே தினயொன மான மே தினனிதேயினம்
ஒழுங்கதைமான மே தினக்கப்யே நடைபெடுவதேொலொகும்.

ஆனொல தீவிரமான மே தினதைடந்துவரும் ஒரு புதிய உலகளொவிய தமான மே தினொதேலின்
அயே நடைபெொயங்கள் இருக்கின்ற தயே நடைபெொதினும்,  எந்தேதவொரு முக்கிய தயே நடைபெொர்-
எதிர்ப்பு தயே நடைபெொரொட்டங்கதளொ அலலது ஆர்ப்யே நடைபெொட்டங்கதளொ
கொணைமுடியொதுள்ளது.  இருப்பினும் தவறுமான மே தினதன ஒரு தேசொப்தேத்திற்கு
முன்னர், அதமான மே தினரிக்கொவில நூறு ஆயிரக் கணைக்கொனவர்கள் உட்யே நடைபெட,
உலதகங்கிலும் மிலலியன் கணைக்கொன மான மே தினக்கள்,  நிகழவிருந்தே ஈரொக்
யே நடைபெதைடதயடுப்புக்கு எதிரொக யே நடைபெொரியளவில ஆர்ப்யே நடைபெொட்டங்களில
யே நடைபெங்தகடுத்தேனர்.  இதேற்கிதைடப்யே நடைபெட்ட கொலத்தில,  ததேொழிலொள
வர்க்கத்திற்குள் எந்தேதவொரு தயே நடைபெொர்-ஆதேரவு உணைர்வும்
வளர்ந்திருக்கவிலதைல.  அதேற்கு மான மே தினொறொக,  ஐக்கிய நொடுகள் சதையே நடைபெ
மான மே தினற்றும் அதுதயே நடைபெொன்ற அதிகொரங்களின் ஏதைனய அடுக்குகளுக்கு
எதிரொக யே நடைபெயனற்ற தயே நடைபெொரொட்டங்களின் அடித்தேளத்தில 2003
ஆர்ப்யே நடைபெொட்டங்கதைள ஒழுங்கதைமான மே தினத்தே மான மே தினத்திய தேட்டு தயே நடைபெொலி-இடது
அதைமான மே தினப்புகள்,  அதேற்கு பின்னர் ஏகொதியே நடைபெத்திய அதைமான மே தினப்புமுதைறக்குள்
தேங்கதைளத்தேொங்கதள முற்றிலுமான மே தினொக ஒருங்கிதைணைத்து தகொண்டுள்ளன.

கிரீஸில அரச அதிகொரத்தின் தேதைலதைமான மே தினக்கு சிரிசொ
தமான மே தினலுயர்த்தேப்யே நடைபெட்டுள்ள நிதைலயில,  இத்தேதைகய சக்திகள் இப்தயே நடைபெொது
ததேொழிலொள வர்க்கத்திற்கு எதிரொன சிக்கன தேொக்குதேதைலத்
தீவிரப்யே நடைபெடுத்துவதேற்கு யே நடைபெயன்யே நடைபெடுத்தேப்யே நடைபெடுகின்ற அததே அரச
இயங்குமுதைறகளின் யே நடைபெொகமான மே தினொக மான மே தினொறியுள்ளன.

ஆனொல ஏகொதியே நடைபெத்திய தயே நடைபெொதைர உருவொக்குகின்ற அததே அடிப்யே நடைபெதைட
முரண்யே நடைபெொடுகள் தசொசலிச புரட்சிக்கொன புற நிதைலதைமான மே தினகதைளயும்
உருவொக்குகின்றன.  சர்வததேச ததேொழிலொள வர்க்கம் ஒரு
நூற்றொண்டுக்கு முன்னர் இருந்தேதைதே விட இன்று அளப்யே நடைபெரிய சமூக
சக்தியொக,  கூடுதேல யே நடைபெலத்துடன் உள்ளது.  இந்தே சமூக சக்திக்கு
அரசியல தேதைலதைமான மே தின வழங்கப்யே நடைபெட்டு,  ஒன்றுதிரட்டப்யே நடைபெட்டு,
ஒழுங்கதைமான மே தினக்கப்யே நடைபெட்டொக தவண்டும்.  ஏகொதியே நடைபெத்தியத்திற்கு எதிரொன
தயே நடைபெொரொட்டம் என்யே நடைபெது சமூக சமான மே தினத்துவமின்தைமான மே தின,  வறுதைமான மே தின,  யே நடைபெொரிய
தவதைலவொய்ப்பின்தைமான மே தின,  தயே நடைபெொலிஸ் வன்முதைற மான மே தினற்றும்
சர்வொதிகொரத்திற்கு எதிரொன தயே நடைபெொரொட்டத்துடன் இதைணைக்கப்யே நடைபெட்டொக
தவண்டும்.

ததேசம்,  இனம் மான மே தினற்றும் பிரொந்தியதமான மே தினன அதைனத்து
எலதைலக்தகொடுகதைளக் கடந்து ததேொழிலொள வர்க்கத்தைதே
ஐக்கியப்யே நடைபெடுத்துவதைதே தநொக்கி இப்தயே நடைபெொது திரும்பியொக தவண்டும்.
ஒரு புரட்சிகர,  தசொசலிச மான மே தினற்றும் சர்வததேச தவதைலத்திட்டத்தின்
அடிப்யே நடைபெதைடயில ததேொழிலொள வர்க்கத்தைதே சயொதீனமான மே தினொக
அரசியலரீதியில அணிதிரட்டுவது என்ற அததே அடிப்யே நடைபெதைட
பிரச்சிதைன தேொன் ஒவ்தவொரு நொட்டிலும் முன்நிற்கிறது. 

இந்தே இயக்கத்தைதே முன்தனடுப்யே நடைபெதேற்கு,  ஓர் அரசியல தேதைலதைமான மே தின
கட்டதைமான மே தினக்கப்யே நடைபெட தவண்டியுள்ளது.  இந்தே கொரணைத்திற்கொக தேொன்
நொன்கொம் அகிலத்தின் அதைனத்துலக குழு 2015 சர்வததேச தமான மே தின தின
இதைணையவழி கூட்டத்தைதே ஏற்யே நடைபெொடு தசய்துள்ளது.  தமான மே தின 3  அன்று
எங்களுடன் இதைணையுங்கள்!  ஏகொதியே நடைபெத்திய தயே நடைபெொர் மான மே தினற்றும்
முதேலொளித்துவ அதைமான மே தினப்புமுதைறக்கு எதிரொக ததேொழிலொள வர்க்கத்தைதே
ஒன்றுதிரட்ட தயே நடைபெொரொடுவதில யே நடைபெங்தகடுங்கள்!

தமான மே தினலதிக தேகவலகளுக்கும் மான மே தினற்றும் இதைணையவழி தமான மே தின தின
கூட்டத்தில யே நடைபெதிவு தசய்வதேற்கும் இங்தக அணுகவும்:
internationalmayday.org

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்

http://www.internationalmayday.org/

