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மக்கள்தொண்டுளளனர்
           Eric London,       10 November 2017

கொளள்கொ ஆய்வுொள் நிறுவனம் (Institute for Policy Studies)

புதனன்று கவளியிட்ட ஒரு அறிக்கொயின் பட,  மூன்று

அக அமெரிக்ொ கபரும் கெரும் செல்வந்தர்ொள் —கெஃப் கபசெரும் செளஸ, பில்

சொட்ஸ,   அமெற்றும் வளரன் பஃகபட்— இப்சபளத

அக அமெரிக்ொளவின் வறுக அமெப்பட்ட பளதி  அமெக்ொள்கதளகொ,

அதளவத சு அமெளர் 160  மில்லியன் சபர் கொளண்டருப்பதற்கும்

அதிொ அமெளன கெரும் செல்வத்கதக் கொளண்டருக்கின்றனர்.

பத்திரிகொயளளர் ஃகபர்டனளன்ட் லுன்ட்பர்க்கின் 1937

அம்பலப்படுத்தலில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டருந்த பளரிய

கெரும் செல்வத்கதக் கொளண்ட அக அமெரிக்ொளவின் “60 குடும்பங்ொள்”

கவறும் மூன்று பில்லியனர்ொகளக் கொளண்டு

பிரதியிடப்பட்டுள்ளன, இவர்ொளத ஒட்டுக அமெளத்த கெரும் செல்வத்தின்

 அமெதிப்பு 264 பில்லியன் டளலருக்கும் அதிொ அமெளகும்.

“பில்லியனர் கொளண்டளட்டம்:  ஃசபளர்ப்ஸ 400  சபரும்

எஞ்சிய ய நளமும்” என்ற கொளள்கொ ஆய்வுொள் நிறுவனத்தின்

அறிக்கொயளனத,  அக அமெரிக்ொளவின் மிொவும்

பணக்ொளரர்ொளளய் இருக்கும் 25  சபரத கெரும் செளத்த அமெதிப்பு

அக அமெரிக்ொளவின் கீழிருந்தளன 56  ெரும் செதவீத  அமெக்ொளத கெரும் செளத்த

 அமெதிப்கபக் ொளட்டலும் அதிொம் என்பகத கவளிக்ொளட்டுகிறத.

மிொவும் பணக்ொளரர்ொளளய் இருக்கும் 400  சபரத க அமெளத்த

கெரும் செளத்த அமெதிப்பு ய நளட்டன் கீழிருந்தளன மூன்றில் இரண்டு

பங்கு  அமெக்ொளத,  அதளவத கிட்டத்தட்ட 200  மில்லியன்

சபரத கெரும் செளத்த அமெதிப்பிற்கு நிொரளனதளய் இருக்கிறத.

அக அமெரிக்ொள “கெரும் செளத்த  அமெற்றும் அதிொளரத்தவத்தின் ஒரு

வம்ெரும் செளவளி பிரபுத்தவ அமெளொ”  ஆகியிருப்பதளொ இந்த

அறிக்கொயின் ஆசிரியர்ொள் கதரிவித்தள்ளனர்.

கெரும் செளத்த முன்ொண்டரளத அளவில் ஓரிடத்தில் குவிவத

என்பத ஒரு ெரும் செர்வசதெரும் செ நிொழ்வுப்சபளக்ொளொ இருக்கிறத.

உலகின் மிொ கெரும் செல்வந்தர்ொளளன எட்டு சபரிடம்

வறுக அமெப்பட்ட உலொ  அமெக்ொள்கதளகொயின் பளதிப்சபர்

கொளண்டருப்பதற்கு நிொரளன கெரும் செல்வம் இருப்பதளொ 2017

ெனவரியில் Oxfam கதரிவித்தத. இத முன்பு 2015 இல் 80

ஆொ இருந்திருந்தத.  இன்று உச்ெரும் செத்தில் இருக்கும் ஐந்த

பில்லியனர்ொளில் ஒவ்கவளருவரிடமும் 750  மில்லியன்

 அமெக்ொளிடம்,  அதளவத லத்தீன் அக அமெரிக்ொளவின் க அமெளத்த

 அமெக்ொள்கதளகொ அல்லத அக அமெரிக்ொளவின்  அமெக்ொள்கதளகொ

சபளன்று இரண்டு  அமெடங்கு  அமெக்ொளிடம் இருப்பதற்கு நிொரளன

கெரும் செளத்த உள்ளத.

கெரும் செளத்தப் பரவல். Credit: People’s Policy Project

அக அமெரிக்ொத் தரவு,  “கெரும் செல்வக் குவிப்பின் இப்சபளகதய

 அமெட்டங்ொகள குகறத்த அமெதிப்பிடுகிறத”,  ஏகனன்றளல்

“ொடல்ொடந்த வரிஏய்ப்பு புொலிடங்ொள்  அமெற்றும் ெரும் செட்டரீதியளன

அறக்ொட்டகளொளின் பயன்பளட்டுப் கபருக்ொ அமெளனத

முன்கனப்சபளதினும் மிொப் பரந்த அளவில் கெரும் செளத்தக்ொகள

 அமெகறத்திருக்கிறத”  என்று IPS அறிக்கொ விளக்குகிறத.

”வரிஏய்ப்பு புொலிடங்ொளில் யளர் கெரும் செளத்தக்ொகளக்

கொளண்டருக்கிறளர்ொள்?”  என்ற தகலப்பில் Alstadsaeter,

Johannesen,  அமெற்றும் Zucman  2017  இல் வழங்கிய ஒரு

அறிக்கொயளனத உலகின் மிொப்கபரும் கெரும் செல்வந்தர்ொள் 5.7

டரில்லியன் டளலர் முதல் 32 டரில்லியன் டளலர் வகரயளன

கதளகொகய வரிவிதிப்பு அல்லத புள்ளிவிவரப்

பகுப்பளய்வில் இருந்த  அமெகறந்த நிகலயில்

கொளண்டருப்பதளொக் குறிப்பிடுகிறத.

கபரும்கெரும் செல்வந்தர்ொள்,  உத்தரவிடும் உயர் அமெட்டங்ொளில்

ஆதிக்ொம் கெரும் செலுத்தகின்ற சய நரத்தில், கீழிருக்கும் 90 ெரும் செதவீதம்

சபசரள ொடனநிகலக அமெகயயும் எத்தகன தூரத்தில் என்பதில்

 அமெட்டுச அமெ வித்தியளெரும் செப்படுகின்ற கய நருக்ொடக்கும்



முொம்கொளடுத்திருக்கின்றனர்.  வளொனங்ொள்,  வீட்டு

ெரும் செளதனங்ொள்  அமெற்றும்  அமெரச்ெரும் செள அமெளன்ொள் சபளன்ற பயன்பளட்டுப்

கபளருட்ொகளக் ொழித்த பின்னர் கதளழிலளள வர்க்ொ

குடும்பங்ொளின் நிொர கெரும் செல்வம் என்னவளொ இருக்கிறத

என்பகத IPS அறிக்கொ அளவிடுகிறத.  அதன்

 அமெதிப்பீட்டன்பட, 19  ெரும் செதவீதத்திற்கும் அதிொ அமெளன அக அமெரிக்ொ

குடும்பங்ொள் —சு அமெளர் 60  மில்லியன்  அமெக்ொள்— இத்தகொய

பயன்பளட்டு கபளருட்ொகளக் ொழித்த விட்டளல் “பூச்சியம்

அல்லத எதிர் அமெகற நிொர கெரும் செளத்கதசய”

கொளண்டருக்கின்றனர்.

வறுக அமெப்பட்ட 20  ெரும் செதவீதத்திற்கு அப்பளலும் கூட,  அந்த

அறிக்கொ விளக்குகிறத, “கொளஞ்ெரும் செம் கெரும் செளத்த கவத்திருக்ொக்

கூடய குகறந்த  அமெற்றும் ய நடுத்தர வருவளய் குடும்பங்ொளில்

கபரும்பளலும் விகரவில் பண அமெளக்ொ கூடய எந்த

கெரும் செளத்தக்ொளும் —கரளக்ொம் அல்லத செரும் செமிப்புொள்—

உடனடயளொ எடுத்த கெரும் செலவிடும் நிகலயில் இருக்ொவில்கல.

60  ெரும் செதவீதத்திற்கும் அதிொ அமெளன அக அமெரிக்ொர்ொள் 500  டளலர்

அவெரும் செர கெரும் செலவுக்கு சபளத அமெளன செரும் செமிப்பிகன

கொளண்டருக்ொவில்கல எனத் கதரிவிக்கின்றனர்.”

எந்த செரும் செமிப்பும் இல்லளத சு அமெளர் 200  மில்லியன்

 அமெக்ொளுக்கும் அப்பளலும் கூட, 60 முதல் 90 ெரும் செதவீதம் வகர

இருக்கின்ற  அமெக்ொளின் நிகலக அமெொளும் கூட அசதஅளவுக்கு

சிர அமெ அமெளனதளொசவ உள்ளத. கதளழிலளள வர்க்ொத்தின் இந்தப்

பிரிவின் கபரும்பகுதியின் நிொர கெரும் செல்வ அமெளனத அவர்ொளத

வீட்டு  அமெதிப்பில் இருந்சத கபறப்படுகிறத,  அகதக் ொழித்த

விட்டளல், கபரும்பளலளசனளரிடம் ஓய்வுக்ொளலத்தின் ஒரு சில

வருடங்ொள் தளக்குப்பிடப்பதற்குக் கூட சபளத அமெளன

கொயிருப்பு இல்லளதிருக்கின்றனர்.  கபளருளளதளரக்

கொளள்கொ நிறுவனம் (Economic Policy Institute) புள்ளிவிவரத்

தரவுொள் மீத ய நடத்திய ஒரு ெரும் செமீபத்திய ஆய்வின் பட,

ஓய்வூதியக் ொணக்கு செரும் செமிப்புொள்,  ெரும் செமீபத்திய ஆண்டுொளில்

அத்தகன வயத வகொொளிலும் கபரும்ெரும் செரிவு

ொண்டருக்கிறத.

IPS  அறிக்கொயளனத அக அமெரிக்ொ கபடரல் ரிசெரும் செர்வின்

நுொர்சவளர் நிதிக் ொணக்கொடுப்புத் தரவிகன

அடப்பகடயளொக் கொளண்டதளகும், இத்தரவுொகளசய கெரும் சென்ற

 அமெளதத்தில் உலொ செரும் செளெரும் செலிெரும் செ வகலத் தளம் விரிவளொ

ஆரளய்ந்தத.  கபரும் கெரும் செல்வந்தர்ொள் கபரும் கெரும் செல்வத்கதக்

குவித்திருக்கும் நிகலயில்,  தகலக அமெயில் இருக்கின்ற 10

ெரும் செதவீத சபகரக் கொளண்ட ஒரு விரிந்த அடுக்கும், ெரும் செமீபத்திய

ஆண்டுொளில்,  உகழக்கும்  அமெக்ொளின் ய நலன்ொகள

விகலகொளடுத்த தங்ொகள கபரு அமெளவில் வள அமெளக்கிக்

கொளண்டருக்கிறத. அக அமெரிக்ொளவின் தகலக அமெயில் இருக்கும்

10  ெரும் செதவீதம் சபர் —இவர்ொள் தளன் பளலின  அமெற்றும்

அகடயளள அரசியலின் ெரும் செமூொ  அமெற்றும் அரசியல்

அடத்தள அமெளய் உள்ளனர்— க அமெளத்த கெரும் செளத்தக்ொளில் 77.1

ெரும் செதவீதத்கதக் கொளண்டுள்ள அசதசய நரத்தில் கீழிருக்கும்

முக்ொளல்வளசிப்சபரிடம் கவறும் 10  ெரும் செதவீத கெரும் செளத்தக்ொசள

உள்ளத.

ெரும் செமூொ ெரும் செ அமெத்தவமின்க அமெயின் கவடப்பு என்பத,  ஒரு

தற்கெரும் செயலளன நிொழ்ச்சிப்சபளக்கு அல்ல.  இத,  டரில்லியன்

ொணக்ொளன டளலர்ொகள கதளழிலளள வர்க்ொத்திடம் இருந்த

கெரும் செல்வந்தர்ொளின் ெரும் செட்கடப்கபொளுக்கு  அமெளற்றுவதற்கு

ெனய நளயொக் ொட்சி  அமெற்றும் குடயரசுக் ொட்சி இரண்டும்

ய நடத்திய பல தெரும் செளப்த ொளலப் பிரச்ெரும் செளரத்தின்

விகளகபளருளளகும்.  கெரும் செல்வந்தர்ொளுக்கு வரி விலக்குொள்,

ெரும் செமூொ சவகலத்திட்டங்ொளில் கவட்டுக்ொள்,  மிட்கவஸடன்

பரந்த பகுதிொளில் கதளழிற்தகற ய நடவடக்கொொள்

அொற்றப்பட்டக அமெ,  கபருநிறுவன கய நறிமுகறொகள

அொற்றியக அமெ  அமெற்றும் டரில்லியன் ொணக்ொளன டளலர்ொகள

ஏொளதிபத்தியப் சபளர்,  அரெரும் செ ொண்ொளணிப்பு  அமெற்றும் பளரிய

எண்ணிக்கொயில் ய நளடுொடத்தல்  அமெற்றும் சிகறயிலகடப்பு

ஆகியவற்றுக்ொளொ கெரும் செலவிட்டக அமெ ஆகியகவசய ொடந்த

ய நளற்பத ஆண்டு ொளலத்தின் சபளத இரண்டு ொட்சிொளும்

கெரும் செய்த “ெரும் செளதகனொள்” ஆகும்.

இந்த நீண்டகய நடய ெரும் செமூொ எதிர்ப்புரட்சியில்,  ஒபள அமெள

நிர்வளொம் 2008-2009  சவளல் ஸட்ரீட் பிகணகயடுப்பு, 2009

இல் வளொனத் தகற  அமெறுசீரக அமெப்பு  அமெற்றும் 2013-2014  இல்

கடட்ரளயிட் திவளல்நிகல ஆகிய வரிகெரும் செயின்

வகரமுகறயில் ஒரு க அமெல்ொல்கலக் குறித்த நின்றத.

ெனய நளயொக் ொட்சி நிர்வளொத்தின் உதவியளல்,  ஆளும்

உயரடுக்கினர் நிதி கய நருக்ொடகய சுரண்டக் கொளண்டனர்.

விகளவு,  அக அமெரிக்ொள இப்சபளத ஒரு சிலவரளட்சியளொ

இருக்கிறத.  கபரும் கெரும் செல்வந்தர்ொள் த அமெத அடர்ந்த

கெரும் செல்வத்தின் மூலமும் கபரிய கபருநிறுவனங்ொகளக்

ொட்டுப்பளட்டல் கொளண்டுள்ளதன் மூலமும்,  அரசியல்,

ொலளச்ெரும் செளர  அமெற்றும் புத்திஜீவித்தன அதிொளரத்தின் அத்தகன

உத்திசயளொபூர்வ ஸதளபனங்ொளிலும் முழுக அமெயளன

ஆதிக்ொத்கத ஸதளபித்திருக்கின்றனர்.

நீதி அமென்றங்ொளும்,  ய நளடளளு அமென்றமும்  அமெற்றும் ெனளதிபதியும்

நிதிப் பிரபுத்தவத்தக்குள்ளளொ இருக்கும் சபளட்டயளன குழு

ய நலன்ொளின் ெரும் செளர்பளொச் கெரும் செயல்படுவத  அமெட்டு அமெல்ல,

கடளனளல்ட் ட்ரம்ப்பின் ஆளுக அமெயில் மிொ சய நரடயளன

கவளிப்பளட்கடக் ொண்டவளறு,  ச அமெலும் ச அமெலும் அதிொ அமெளய்

அகவ மில்லியனர்ொள்  அமெற்றும் பில்லியனர்ொகளக் கொளண்டு

நிரப்பப்படுவதம் ய நடக்கிறத.  இரளணுவம் கபருநிறுவன

இலளபங்ொகளப் பளதொளப்பதற்ொளொ உலகொங்கும்

நிரந்தர அமெளொப் சபளர் ய நடத்தகிறத. பிரதளன ஊடொங்ொளளனத,

அக அமெரிக்ொ சிலவரளட்சிக் குழுவின் உத்திசயளொபூர்வ

பிரச்ெரும் செளரக் குழு என்பதற்கு ச அமெலளய் ஒன்றுமில்கல

என்பதளய் கெரும் செயல்படுகின்றன.  கதளழிற்ெரும் செங்ொங்ொசளள,

அவற்றின் வழக்ொ அமெளன கொளடூர அமெளன  அமெற்றும் ஊழலகடந்த

வடவத்தில்,  கதளழிலளளர்ொகளக் ொண்ொளணிப்பதற்கும்

எதிர்ப்கப ஒடுக்குவதற்கும் கபருநிறுவனங்ொளளல்

ஊதிய அமெளிக்ொப்படுகின்றகவயளொ இருக்கின்றன.



 அமெக்ொள் கதளகொயின் இந்த ெரும் செலுகொபகடத்த அடுக்கின்

சிந்தகனக் குவிப்புொளும் சயளெரும் செகனொளும் கீழிருக்கும் 90

ெரும் செதவீதம் சபரின் ொவகலொளுக்கு முற்றிலும்

அந்நிய அமெளனதளய் இருக்கின்றன.  ஆசரளக்கிய பரள அமெரிப்புச்

கெரும் செலவுொள் விண்கணமுட்டச் கெரும் செல்கின்றன;

ஆயிரக்ொணக்ொளன புலம்கபயர்ந்த குடும்பங்ொள் ஒவ்கவளரு

வளரமும் கெரும் செளந்த ஊருக்கு ய நளடுொடத்தப்படும்

நிொழ்ச்சிப்சபளக்ொளல் கிழிபட்டுக் கொளண்டருக்கின்றன;

ஓபியளய்ட் (opioid) பயன்பளட்டல் ஒவ்கவளரு ய நளளும்

கிட்டத்தட்ட 100  சபர் இறக்கின்றனர்;   அமெளணவர் ொடன் ஒரு

க அமெளத்தத் தகலமுகறகயயும் ய நசுக்கிக் கொளண்டருக்கிறத;

மில்லியன் ொணக்ொளன  அமெக்ொள் கவள்ளத்தளலும்,

கய நருப்பினளலும் சூறளவளிொளளலும் ய நளெரும் செப்படுத்தப்பட்ட

நிகலயில் கதளடர்கின்றனர்;  ஒட்டுக அமெளத்த  அமெளநிலங்ொளிலும்

கபண்ொள் ஆசரளக்கிய க அமெயங்ொள் அொற்றப்பட்டுக்

கொளண்டருக்கின்றன;  ஒவ்கவளரு 80  நிமிடத்திற்கும் ஒரு

மூத்த குட அமெொன் தற்கொளகல கெரும் செய்த கொளண்டருக்கிறளர்;

இன்னும் எத்தகன எத்தகனசயள.

இந்த விடயங்ொளில் எல்லளம்,  ய நளடளளு அமென்றம் எந்த

விெரும் செளரகணொளும் ய நடத்தவதில்கல.  அக அமெரிக்ொ அரசியலில்

ரஷ்யள தகலயிட்டதளொ கெரும் செளல்லப்படுவத  அமெற்றும் ஸதளபொ-

எதிர்ப்பு ஊடொங்ொகள தணிக்கொ கெரும் செய்வதற்ொளொ ெரும் செமூொ

ஊடொ  அமெற்றும் கதளழில்நுட்ப நிறுவனங்ொகள  அமெண்டயிடச்

கெரும் செய்வத ஆகியவற்றுக்ொளன விெரும் செளரகணொளில் அதன் ொளல

அட்டவகண நிரம்பிக் கிடக்கிறத.  டரில்லியன் ொணக்ொளன

பணத்கத கெரும் செல்வந்தர்ொளிடமும் கபருநிறுவனங்ொளிடமும்

ஒப்பகடக்கின்ற ஒரு வரி  அமெசெரும் செளதள குறித்த உடன்பளட்கட

எட்டுவதற்ொளொ ெனய நளயொக் ொட்சியினரும் குடயரசுக்

ொட்சியினரும் இரவுபொல் பளரளத சவகலகெரும் செய்த

கொளண்டருக்கின்றனர்,  கெரும் செனட் குடயரசுக் ொட்சியினர்

தங்ொளத பதிப்கப சய நற்று அறிவித்தள்ளனர்.

ெரும் செ அமெத்தவமின்க அமெ விண்கணமுட்டு அமெளவுக்கு வளர்ச்சி

ொண்டுள்ளக அமெயும்,  கவகுெனங்ொள் அவர்ொளின் ெரும் செமூொக்

குகறொகள நிவர்த்தி கெரும் செய்வதற்குரிய எந்த ஸதளபொரீதியளன

கபளறிமுகறயும் இல்லளதிருப்பதம் வர்க்ொப் சபளரளட்டத்தின்

ஒரு வரலளற்று கபரும்கவடப்புக்கு ொட்டயம் கூறுகிறத.

பத்த மில்லியன் ொணக்ொளன கதளழிலளளர்ொள்  அமெற்றும்

இகளஞர்ொள் பங்குகபறுகின்ற சவகலநிறுத்தங்ொளும்

ஆர்ப்பளட்டங்ொளும் தவிர்க்ொமுடயளததளகும்,  ஆனளலும்

அகவ ஒரு செரும் செளெரும் செலிெரும் செ சவகலத்திட்டத்தளல்

வழிய நடத்தப்பட்டளொ சவண்டும்.

பில்லியனர்ொளத கெரும் செளத்தக்ொள் பறிமுதல் கெரும் செய்யப்பட்டு,

சதகவ உள்ளவர்ொளுக்கு  அமெறுவிநிசயளகிொம் கெரும் செய்யப்பட

சவண்டும்.  அவர்ொள் கெரும் செல்வங்ொகள கபறுவதற்ொளன

வழிவகொயளொ இருக்கும் அந்தப் கபருநிறுவனங்ொள்

கதளழிலளளர்ொளத ெனய நளயொக் ொட்டுப்பளட்டன் கீழ்

கொளண்டுவரப்பட்டு,  தனியளர் இலளபத்திற்ொளய் அல்லள அமெல்

கபளத அமெக்ொள் சதகவக்ொளய் செரும் செகவகெரும் செய்யும் வகொயில்

கதளழிலளளர்ொளளல் அகவ  அமெறுஒழுங்கு கெரும் செய்யப்பட

சவண்டும்.

Jeff  Bezos இன் அச அமெெரும் சென் சபளன்ற நிறுவனங்ொள்

சபரிடர்ொளளல் ய நளெரும் செப்பட்ட பகுதிொளுக்கும் வறுக அமெப்பட்ட

பகுதிொளுக்கும்  அமெருந்த, உணவு, குடநீர்  அமெற்றும் ொட்டு அமெளன

ெரும் செளதனங்ொகள கொளண்டுகெரும் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட

முடயும்.  பில் சொட்ஸின் க அமெக்சரளெரும் செளப்ட் க அமென்கபளருள்

 அமெற்றும் நிரல் உருவளக்ொ அமெளனத உலொப் கபளருளளதளத்தில்

முன்ொண்டரளத  அமெட்டத்திற்ொளன ெரும் செமூொத் திட்டமிடகல

அறிமுொம் கெரும் செய்கிற வகொயில் பட்கடதீட்டப்பட முடயும்,

இத அடப்பகட வளங்ொளின் பற்றளக்குகற அொற்றப்படுகிற

வகொயிலும் சுற்றுச்சூழல் சீர்சொடுொள் சீரகடயும் வகொயிலும்

உற்பத்தி ொட்டுப்படுத்தப்படுவகத அனு அமெதிக்கும்.  அத்தகன

கதளழிற்தகறொளும்  அமெனிதகுலத்தின் ய நலன்ொளுக்கு செரும் செகவ

கெரும் செய்யும்பட கெரும் செய்யப்பட முடயும்.

செரும் செளெரும் செலிெரும் செத்தின் கீழ்,  அத்தகன ய நளடுொளிலும் உள்ள

அத்தகன கதளழிற்தகறொகளயும் செரும் செர்ந்த கதளழிலளளர்ொள்,

உலகின் உற்பத்தி ெரும் செக்திொகள ெரும் செ அமெத்தவத்கதயும்

முன்சனற்றத்கதயும் பின்பற்றிச் கெரும் செல்கின்ற பளகதயில்

கெரும் செலவிடும்கபளருட்டு அவர்ொளத பட்டகறொளிலும்,

கதளழிற்ெரும் செளகலொளிலும்  அமெற்றும் அலுவலங்ொளிலும்

ஒன்றுபடுவளர்ொள்.  ஆனளல் ஆளும் வர்க்ொம் அதன்

கெரும் செல்வத்கத தளனளய் முன்வந்த விட்டுக்கொளடுக்ொப்

சபளவதில்கல.  செரும் செளெரும் செலிெரும் செத்தக்ொளன சபளரளட்டத்தில்

இகணவதற்கு, இன்சற எங்ொகளத் கதளடர்புகொளள்ளுங்ொள்.

http://www.wsws.org/en/special/contact.html

