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சர்வததேச

ததேொழிலொள வர்க்க ஐக்கியத்திற்கொன த மே தினத்தில,
 நொன்கொம் அகிலத்தின் அ்தின் அனனத்துலக குழுவும் (ICFI) உலக தசொசலிச
வ்தின் அனலத் தேளமும் (WSWS) உலதகங்கிலும் அதிகரித்து வரும்
ததேொழிலொளர்களின் தனொோரொட்டங்களுக்கு வொழ்த்துக்க்தின் அனள ததேரிவித்துக்
தகொள்கிறது.
ச மேத்துவமின்்தின் அன மே, தனொர்  மேற்றும் பிற்தனொக்குத்தேனத்திற்கு எதிோரொன ஒரு
தனொதுவொன தனொோரொட்டத்தில ததேொழிலொள வர்க்கத்தின் ஐக்கியம்  மேற்றும்
உலகளொவிய ஒழுங்க்தின் அன மேப்புக்கொன அவசோர ததே்தின் அனவ்தின் அனய த மே தினத்தின்
நிகழ்வுகள் தவளிப்னடுத்துகின்றன. தவனிசூலொவில இோரொணுவத்திற்கு
ஜ ஜூவொன் கு்தின் அனவதடொ னகிோரங்க மேொக அ்தின் அனாக அழைப்புவிட்ட்தின் அனதேயும்  மேற்றும்
நிக்தகொலொ  மேதுதோரொ அோரசொங்கத்திற்கு எதிோரொன ஓர் ஆயுதேத மேந்திய
கிளர்ச்சி்தின் அனய பிோரகடனப்னடுத்திய்தின் அனதேயும் ட்ோரம்ப் நிர்வொகம் ஊக்குவித்து,
அங்தக அதேன் ஆட்சி  மேொற்றத்திற்கொன  நடவடிக்்தின் அனக்தின் அனயக் கூர்்தின் அன மேயொக
தீவிோரப்னடுத்தியது. கு்தின் அனவதடொ த நற்று அோரசொங்கத்்தின் அனதேக் கவிழ்ப்னதில
தவற்றி தனறவில்தின் அனல என்றொலும், அத மேரிக்கொ, ஒரு பிோரொந்திய த மேொதேல
அனொயத்்தின் அனதே  மேட்டு மேலலொது ஓர் உலகளொவிய த மேொதேல அனொயத்்தின் அனதேதய
கூட ஏற்னடுத்தும் வ்தின் அனகயில, தவனிசூலொவில  மேட்டு மேலல, கியூனொ
 மேற்றும் ோரஷ்யொவுக்கு எதிோரொகவும், அதேன் பிோரச்சொோரத்்தின் அனதே தீவிோரப்னடுத்தே
அந் நொட்்தின் அனடப் னயன்னடுத்தி வருகிறது.
விக்கிலீக்ஸின் ஸ்தேொனகர் ஜ ஜூலியன் அசொன்ஜ "பி்தின் அனபிணை நினந்தே்தின் அனனக்தின் அனள
மீறியதேன்" மீது இன்று இங்கிலொந்து நீதி மேன்றத்தில விசொோர்தின் அனபிணை்தின் அனய
முகங்தகொடுக்க
இருப்னதேொகவும்,
அத மேரிக்கொ
ச மேர்பித்தே
ஒப்ன்தின் அனடப்னதேற்கொன
தகொரிக்்தின் அனக
ததேொடர்னொக
வியொாக அழைக்கிாக அழை்தின் அன மே
விசொோர்தின் அனபிணை  நடக்கும் என்றும் விக்கிலீக்ஸ் த நற்று அறிவித்தேது. கடந்தே
 மேொதேம், அசொன்ஜ இலண்டனில ஈக்வதடொர் தூதேோரகத்திலிருந்து பிடித்துச்
தசலலப்னட்டொர்.
அத மேரிக்கொ அவர் மீது
்தின் அனக
்தின் அனவப்னதில
தஜயிக்குத மேயொனொல,
 மேோரபிணை
தேண்ட்தின் அனன
விதிக்கப்னடக்கூடிய
குற்றச்சொட்டுக்கள் அலலது கொலவ்தின் அனோரயற்ற சி்தின் அனறய்தின் அனடப்்தின் அனன அசொன்ஜ
முகங்தகொடுப்னொர்.
அசொன்ஜிற்கு எதிோரொக சொட்சியம் அளிக்க  மேறுத்தேதேற்கொக தேற்தனொது
சி்தின் அனறக்கம்பிகளுக்குப் பின்னொல நிற்கும் தசலசியொ  மேொனிங் உடன்
தசர்ந்து, விக்கிலீக்ஸ் ஸ்தேொனகர், அத மேரிக்க ஏகொதினத்திய குற்றங்க்தின் அனள
தவளியிட்டதேற்கொக இலக்கு ்தின் அனவக்கப்னட்டுள்ளொர்.
முதேலொளித்துவ
ஆளும்
உயோரடுக்குகள்
அதிகரித்தேளவிலொன
னகிோரங்க மேொக எததேச்சதிகொோர ஆட்சி வடிவங்களுக்கு திரும்புவதேற்கு
அசொன்ஜ ஜூம்  மேொனிங்கும் னலிக்கடொ ஆகி உள்ளனர். ஜன நொய
உரி்தின் அன மேகள் மீதேொன தேொக்குதேலில  மேத்திய இலக்கில இருப்னது,
மிலலியன் கபிணைக்கொன அகதிகள் உட்னட ததேொழிலொள வர்க்க மேொகும்.
அகதிகள் ்தின் அனகது தசய்யப்னடுவதேற்கும்  மேற்றும்  நொடுகடத்தேப்னடுவதேற்கும்
சுற்றி வ்தின் அனளக்கப்னட்டு வருகின்றனர், இந்தியொவில சி்தின் அனறயில
அ்தின் அனடக்கப்னட்ட  மேொருதி சுசூகி ததேொழிலொளர்களில இருந்து த மேக்சிக்தகொ,

 மேத்தேொத மேொோரொஸில

தவ்தின் அனலயிலிருந்து

தவ்தின் அனலநிறுத்தேக்கொோரர்கள்

வ்தின் அனோரயில,

நீக்கப்னட்ட

ததேொழிலொளர்கதளொ,

திருப்பி

தனொோரொடியதேற்கொக னழிவொங்கப்னட்டு, துன்புறுத்தேப்னடுகின்றனர்.
இந்தே த மே தின மேொனது ஒன்தறொதடொன்று இ்தின் அனபிணைந்தே மூன்று சமூக
 மேற்றும் அோரசியல கொோரணிகளொல ஆதிக்கம் தசலுத்தேப்னடுகின்றது.
முதேலொவது, உலதகங்கிலும் வர்க்க தனொோரொட்டத்தின் மீதளழுச்சி
உள்ளது. அத மேரிக்கொவில கலிதனொர்னியொ, தகொலோரொதடொ, த மேற்கு
தவர்ஜினியொ, தகன்டக்கி  மேற்றும் பிற  மேொநிலங்களிலும் ஆசிரியர்களின்
தவ்தின் அனலநிறுத்தேங்கள், 32 ஆண்டுகளில மிக உயர்ந்தே  மேட்டத்தில
தவ்தின் அனலநிறுத்தே  நடவடிக்்தின் அனக்தின் அனய உருவொக்கி உள்ள ததேொழிலொள வர்க்க
தனொோரொட்டத்தினது த மேதலழுச்சியின் பிோரதேொன கூறுனொடொக உள்ளன. இது
த நதேர்லொந்து, தனொலொந்து, இந்தியொ, ஈோரொன், த மேக்சிதகொ, நியூசிலொந்து,
துனிசியொ, சிம்னொப்தவ  மேற்றும் பிற  நொடுகள் உட்னட ஆசிரியர்களின்
ஒரு சர்வததேச தவ்தின் அனலநிறுத்தேங்களின் அ்தின் அனலயின் னொக மேொக உள்ளது.
த மேக்சிதகொவில

னத்தேொயிோரக்

கபிணைக்கொன

 மேக்கிலலொதடொோரொ

ததேொழிலொளர்களின் தவ்தின் அனலநிறுத்தேம், பிோரொன்சில " மேஞ்சள் சீரு்தின் அனட"
தனொோரொட்டங்கள்,
இந்தியொவில ஒரு
தனொது
தவ்தின் அனலநிறுத்தேம்,
அலஜீரியொ, சூடொன்  மேற்றும் சிம்னொப்தவயில ததேொழிலொளர்கள்  மேற்றும்
இ்தின் அனளஞர்களின் னொரிய த மேதலழுச்சிகள், ஹங்தகரியில வொகனத்து்தின் அனற
ததேொழிலொளர்களின்
தவ்தின் அனலநிறுத்தேங்கள்
 மேற்றும்
தஜர் மேனியில
தனொதுத்து்தின் அனற
ததேொழிலொளர்களின்
தவ்தின் அனலநிறுத்தேம்
ஆகிய்தின் அனவ
சமீனத்திய  மேொதேங்களது பிோரதேொன தனொோரொட்டங்களில உள்ளடங்குகின்றன.
இோரண்டொவது கொோரணி உலதகங்கிலும் தசொசலிசத்திற்கொன ஆதேோரவு
அதிகரித்திருப்னதேொகும். னொரிய தனருந்திோரளொன  மேக்களி்தின் அனடதய இந்தே
ஒட்டுத மேொத்தே சமூக  மேற்றும் தனொருளொதேொோர அ்தின் அன மேப்புமு்தின் அனறக்கு எதிோரொன
னோரந்தே தவறுப்புபிணைர்வு, 1930 களுக்குப் பின்னர் இந்தேளவுக்கு
ஒருதனொதும் இருந்தேதில்தின் அனல. தசொவியத் ஒன்றியம் க்தின் அனலக்கப்னட்ட்தின் அனதே
 மேொர்க்சிசத்தின் முடிவொக ஆளும் உயோரடுக்கு புகழ்ந்தேதனொதும், அதேற்கு
முப்னது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரும் மிலலியன் கபிணைக்கொனவர்களின்
சிந்தே்தின் அனனகளில தசொசலிசம் இன்னும் உள்ளது.
இந்தே உபிணைர்வுகள் ஆாக அழை மேொக வோரலொற்று அனுனவத்தில தவரூன்றி
உள்ளன. தசொவியத் ஒன்றியத்தின் முடி்தின் அனவ அடுத்து, முடிவிலலொ
தனொர்களும், ஆாக அழை மே்தின் அனடந்து வரும் தனொருளொதேொோர த நருக்கடியும்,
எப்தனொதும்
அதிகரித்துச்
தசலலும்
தசலவவள
திோரட்சியும்,
ஏததேச்சதிகொோரவொதேத்தின்
மீள்வரு்தின் அனகயும்
ஒன்றன்பின்
ஒன்றொக
பின்ததேொடர்ந்தேன. கடந்தே 30 ஆண்டுகளில பிறந்தே
கபிணைக்கொதனொர்களுக்கு த மேொச மே்தின் அனடந்து வரும் இந்தே

பிலலியன்
வொழ்க்்தின் அனக

நி்தின் அனல்தின் அன மேக்தின் அனளத் தேவிோர தவதறொன்றும் ததேரியொது.
மூன்றொவது கொோரணி, ஆளும் உயோரடுக்கின் கட்டுமீறிய வல்தின் அனதே
த நொக்கிய திருப்ன மேொகும். உபிணைோரக்கூடிய வ்தின் அனகயில ஓர் அச்ச உபிணைர்வு

ஆளும் வர்க்கத்தில த மேதலொங்கி உள்ளது. தேனியொர் முதேலீட்டு நிறுவன
த மேலொளர் Raymond Dalio இன் வொர்த்்தின் அனதேகளில கூறுவதேொனொல, “ஏததேொ
ஒருவிதே புோரட்சி்தின் அனய" முகங்தகொடுத்துள்ள ஆளும் உயோரடுக்கு
தேனி்தின் அன மேப்னட்டிருப்ன்தின் அனதே
தவளிப்னடுத்தும்
பிலலியனர்களின்
அறிக்்தின் அனகக்தின் அனள முதேலொளித்துவ ஊடகங்கள் அதிக மேொக தவளியிட்டு
வருகின்றன. தசொசலிசத்தின் "அச்சுறுத்தே்தின் அனல" கண்டிக்கொதே அலலது
"அத மேரிக்கொ ஒருதனொதும் ஒரு தசொசலிச  நொடொக ஆகப்தனொவதில்தின் அனல"
என்ற சூளு்தின் அனோர்தின் அனய உள்ளடக்கொதே ஒதோரதயொரு உ்தின் அனோர்தின் அனயக் கூட
ட்ோரம்னொல வாக அழைங்க முடியொதுள்ளது.
மிலலியன்
கபிணைக்கொன
ததேொழிலொளர்களின்
புறநி்தின் அனலரீதியொன
இயக்க மேொனது
அதிகளவில
தசொசலிசத்திற்கொன
ஆதேோரவினொல
தவளிப்னடுத்தேப்னடு்தின் அனகயில, ஆளும் வர்க்க மேொனது தனொலிஸ் அோரசு
அணுகுமு்தின் அனறகளுக்கும்  மேற்றும் 1920 கள், 1930 கள்  மேற்றும் 1940
களின் சித்தேொந்தே  மேற்றும் அோரசியல அழுக்கி்தின் அனன த நொக்கி மிகவும்
கூர்்தின் அன மேயொக திரும்புவதிலும் தவளிப்னொட்்தின் அனடக் கொண்கிறது.
ஆளும்
உயோரடுக்கு,
உலதகங்கிலும்,
சுோரண்ட்தின் அனலத்
தீவிோரப்னடுத்துவதேற்கும்
 மேற்றும்
தனொருக்கொன
அவற்றின்
தேயொரிப்புகளுக்கு  மேக்க்தின் அனள அடினணிய தசய்வதேற்கும் ஏததேனும்
இயங்குமு்தின் அனற்தின் அனயக் கொபிணை முயன்று வருகின்றன. 2008 நிதியியல
தனொறிவுக்கு ஒரு தேசொப்தேத்திற்கும் அதிக மேொன கொலத்திற்குப் பின்னர்,
சமூக ச மேத்துவமின்்தின் அன மே சொதே்தின் அனன  மேட்டங்களில உள்ளது, ஒரு புதிய
நிதியியல த நருக்கடி அதிகரித்து தகொண்டிருக்கிறது.  மேத்திய
கிாக அழைக்கிலும்  மேத்திய ஆசியொவிலும் ஒரு கொல நூற்றொண்டுக்கும் அதிக
கொல மேொக முடிவிலலொ தனொர்களில ஈடுனட்டுள்ள அத மேரிக்கொ, இப்தனொது
சீனொ  மேற்றும் ோரஷ்யொவுடன் "வலலோரசு த மேொதேலுக்கு" தேயொரிப்பு தசய்து
வருகிறது. ஐதோரொப்பிய ஏகொதினத்திய சக்திகள் உலகளொவிய புவிசொர்
அோரசியலில அவற்றின் இடத்்தின் அனதேப் னொதுகொக்கும் தீர் மேொனத்துடன் மீள்ஆயுதேத மேந்தி வருகின்றன.
அத மேரிக்கொவில ட்ோரம்ப், ஆளும் வர்க்கத்திற்குள் உள்தளயொன
பிளவுகளுக்கும் அத்ததேொடு அதிகரித்து வரும் சமூக னதேட்டங்களுக்கும்
இோரொணுவம்  மேற்றும் தனொலிஸ் உட்னட அதிவலது சக்திகளுக்கு
னட்டவர்த்தேன மேொக முன்பினும் அதிக மேொக அ்தின் அனாக அழைப்புவிடுவதேன் மூல மேொக
வி்தின் அனடயிறுத்து வருகிறொர்,  மேோரனொர்ந்தே அோரசியல்தின் அன மேப்பு கட்டுப்னொடுகளொல
தேடுக்கப்னடொதே
வ்தின் அனகயில
ஜனொதினதி
அதிகொோரத்்தின் அனதே
தேக்க்தின் அனவத்துக்தகொள்வதும் இத்துடன் தசர்ந்துள்ளது. இத்தேொலியில,
அந் நொட்டின் னொசிசவொதே கடந்தே கொலத்துடன் தேனது அனுதேொனத்்தின் அனதே
ததேரிவித்துள்ளவரும்
 மேற்றும்
முதசொலினி்தின் அனய
வி மேர்சிக்க
 மேறுத்துள்ளவரு மேொன து்தின் அனபிணை பிோரதே மே  மேந்திரி  மேத்ததேதயொ சலவீனி
தே்தின் அனல்தின் அன மேயிலொன தலகொ கட்சி, அந் நொட்டின் கூட்டணி அோரசொங்கத்தில
இடம் தனற்றுள்ளது.

வழினொட்டுதேலங்களில  மேக்கள் மீதேொன துப்னொக்கிச்சூடு என —  நவ நொஜிக்கள்  நடத்திய னொசிசவொதே அட்டூழியங்களின் பிோரவொகத்்தின் அனதே
சமீனத்திய  மேொதேங்கள் கண்டுள்ளன.
 நவ-னொசிசவொதே வலதுக்கு தனருந்திோரளொன  மேக்கள் ஆதேோரவு இல்தின் அனல.
அதேன்
மீதளழுச்சியொனது,
உயர் மேட்டத்திலிருந்தும்,
ததேொழிலொள
வர்க்கத்்தின் அனதேப் பிோரதிநிதித்துவம் தசய்வதேொக கூறும் அ்தின் அன மேப்புகள்  மேற்றும்
கட்சிகளொன சமூக ஜன நொயகக் கட்சிகள்  மேற்றும் ததேொழிற்சங்கங்களின்
முழு்தின் அன மேயொன திவொலநி்தின் அனல்தின் அன மேயில இருந்தும் தசயலூக்கத்துடன்
ஊக்குவிக்கப்னடுவதேன்
வி்தின் அனளதனொருளொகும்.
அத மேரிக்கொவில,
ஜன நொயகக் கட்சி ட்ோரம்ப் மீதிருக்கும்  மேக்கள் எதிர்ப்்தின் அனன தனொர்,
தேணிக்்தின் அனக
 மேற்றும்
சிக்கன
 நடவடிக்்தின் அனககளின்
வலதுசொரி
திட்டநிோரலுக்குப் பின்னொல தி்தின் அனசதிருப்ன
அ்தின் அனனத்தும் தசய்து வருகிறது.

அதேனொல

இயலு மேொன

தனொருக்கு
எதிோரொன
தனொோரொட்டம்,
னொசிசவொதேம்
 மேற்றும்
ஏததேச்சதிகொோரவொதேத்தின் அதிகரிப்பு, முன்பினும் மிகப் தனரியளவிலொன
தசலவவள திோரட்சி, இ்தின் அனபிணைய தேணிக்்தின் அனக, சுற்றுச்சூாக அழைல சீோரழிவுக்கு
எதிோரொன தனொோரொட்டமும் —அசொன்ஜ  மேற்றும்  மேொனிங் தனொன்ற வர்க்க
தனொர்
்தின் அனகதிகளின்
னொதுகொப்பும்—
பிரிக்கவியலொதேவொறு
முதேலொளித்துவத்திற்கு எதிோரொக தசொசலிசத்திற்கொன தனொோரொட்டத்துடன்
பி்தின் அனபிணைந்துள்ளது.
தசொசலிசம் என்றொல என்ன, அ்தின் அனதே எவ்வொறு அ்தின் அனடவது? என்னததே
உலதகங்கிலு மேொன மிலலியன் கபிணைக்கொன ததேொழிலொளர்கள்  மேற்றும்
இ்தின் அனளஞர்கள் முகங்தகொடுக்கும்  மேத்திய தகள்வியொகும். ததேொழிலொள
வர்க்கத்தின் வோரலொற்று அனுனவங்களில இருந்து தனறப்னடும்
அடிப்ன்தின் அனட அோரசியல னடிப்பி்தின் அனனகதள தனொோரொட்டத்தினுள் நு்தின் அனாக அழையும்
புதிய தே்தின் அனலமு்தின் அனறக்குக் கலவியூட்ட அடிப்ன்தின் அனடயொக இருக்க
தவண்டும். ததேொழிலொள வர்க்கம், முதேலொளித்துவ அ்தின் அன மேப்புமு்தின் அனறக்கு
எதிோரொன
ஒரு
புோரட்சிகோர
தனொோரொட்டத்தில,
ஒடுக்கப்னட்டவர்கள்
அ்தின் அனனவ்தின் அனோரயும் அதேன் பின்னொல அணிதிோரட்டி, விடயங்க்தின் அனள அதேன்
தசொந்தேக் கோரங்களில எடுக்க தவண்டும்.
இந்தே மிக அவசோர மேொன னணிக்தின் அனளச் தசய்வதேற்கொன இன்றிய்தின் அன மேயொ
கருவி புோரட்சிகோர கட்சியொகும், அதேொவது உலக ட்தோரொட்ஸ்கிச
இயக்க மேொன  நொன்கொம் அகிலத்தின் அ்தின் அனனத்துலகக் குழுவொகும் (ICFI).
80 ஆண்டுகளுக்கும் அதிக மேொன கொலத்திற்கு முன்னர் ஸ்ோரொலினிசம்
 மேற்றும் சமூக ஜன நொயகத்திற்கு எதிோரொக  மேொர்க்சிச  மேோரபியத்்தின் அனதேப்
னொதுகொக்கும் அடிப்ன்தின் அனடயில லிதயொன் ட்தோரொட்ஸ்கியொல  நொன்கொம்
அகிலம்
ஸ்தேொபிக்கப்னட்டது.
சம்னவங்கள்
அதேன்
வோரலொற்று
முன்தனொக்்தின் அனக நி்தின் அனல நொட்டி உள்ளன.
இந்தே த மே தினத்தில, த மே 4  மேற்றும் 5 இல சர்வததேச த மே தின
இ்தின் அனபிணையவழி கூட்டத்தில னங்தகடுக்க னதிவு தசய்யு மேொறும்  மேற்றும்

ICFI

பிதோரசில, இந்தியொ, பிலிப்்தின் அனனன்ஸ், ஹங்தகரி, ஆஸ்திரியொ  மேற்றும்
இஸ்தோரலில அதிவலது  மேற்றும் அதிதீவிோர ததேசியவொதே கட்சிகள்
அதிகொோரத்தில உள்ளன. இதுதனொன்ற கட்சிகள் ஸ்தனயின், பிோரொன்ஸ்,
ஸ்வீடன், பின்லொந்து, எஸ்ததேொனியொ  மேற்றும் சுதலொதவனியொவில
அவற்றின் அோரசியல பிோரசன்னத்்தின் அனதே அதிகரித்துள்ளன. தஜர் மேனியில,

ஐ கட்ட்தின் அன மேப்னதில இ்தின் அனபிணையு மேொறும் உலதகங்கிலு மேொன அ்தின் அனனத்து
ததேொழிலொளர்கள்  மேற்றும் இ்தின் அனளஞர்களுக்கு  நொங்கள் அ்தின் அனாக அழைப்பு
விடுக்கிதறொம்.

அதிவலது கட்சியொன தஜர் மேனிக்கொன  மேொற்றீடு (AfD) தஜர் மேன்
 நொடொளு மேன்ற கீழ் அ்தின் அனவயில முன்னணி எதிர்கட்சியொக இருந்து,  மேகொ
கூட்டணி அோரசொங்கத்தின் தகொள்்தின் அனககளுக்கு அோரசியல ததேொனி
அ்தின் அன மேத்து தகொடுக்கிறது.

ஐந்தேொவது வருடொந்தேோர சர்வததேச த மே தின இ்தின் அனபிணையவழி தனோரணி

ட்ோரம்ப்  மேற்றும் ஏ்தின் அனனய முதேலொளித்துவ அோரசியல தே்தின் அனலவர்களது
வொய்சவடொலில னகுதியொக ஈர்க்கப்னட்டு —கிறிஸ்துவ ததேவொலய
னடுதகொ்தின் அனல, தனன்சிலதவனியொ  மேற்றும் கலிதனொர்னியொவின் யூதே மேதே

***

கிாக அழைக்கத்திய  நொள் த நோரப்னடி த மே 4 சனிக்கிாக அழை்தின் அன மே  மேொ்தின் அனல 8  மேணிக்கு
(ஆஸ்திதோரலியொ, சிட்னியில த மே 5 ஞொயிற்றுக்கிாக அழை்தின் அன மே கொ்தின் அனல 10
 மேணிக்கு), இந்திய, இலங்்தின் அனக த நோரப்னடி த மே 5, ஞொயிறு அதிகொ்தின் அனல
5:30  மேணிக்கும் உலதகங்கிலும் த நோரடியொக ஒலினோரப்னப்னடும். இதில
கலந்து தகொள்ள னதிவு தசய்யு மேொறும் திட்டமிடு மேொறும்  நொங்கள்
அ்தின் அனனத்து
ததேொழிலொளர்க்தின் அனளயும்
இ்தின் அனளஞர்க்தின் அனளயும்
வலியுறுத்துகிதறொம்.

