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ம் அமக்க ஜனநருக்கடியும்

Andre Damon,    20 August 2018 

அமெரிக்க்காவின் 350  மிகப்ம்பெரிய நிறுவனங்களின் தளின் தலகளின் தலைளின் தலெ
மயயகளின் தலைதிக்காரிகளது யம்்பெளம் 2016  ெற்றும் 2017  க்கு இளின் தல இடைையய
17.6 யதவீதம் அதிகரித்தத்காக ம்பெ்காருள்காத்கார மக்காள்ளின் தலக ்பெயிகளின் தலைகம்
(Economic  Policy  Institute) விய்காழனன்று அறிவித்தது.
ய்காத்காரணெ்காக தளின் தலகளின் தலைளின் தலெ மயயகளின் தலைதிக்காரி ஒருவர் 18.9  மில்லியன்
 இடை்காகளின் தலைர் வருவ்காய்காக ம்பெற்பெற்ற்கார். ெறுபுபெற்றம் ய்காத்காரண ஓர் அமெரிக்க
மத்காழிகளின் தலை்காளரின் கூலி மிக அற்்பெெ்காக 0.3  யதவீதையெ
அதிகரித்திருந்தது.

அமெரிக்க்காவில் ஒரு ய்காத்காரண தளின் தலகளின் தலைளின் தலெ மயயகளின் தலைதிக்காரி
இப்ைய்பெ்காது யர்காயரி மத்காழிகளின் தலை்காளர் யம்்பெ்காதிப்்பெளின் தலத வி இடை 312 ெ இடைங்கு
அதிகெ்காக யம்்பெ்காதிக்கிபெற்ற்கார், இது 1960 களில் இருந்தளின் தலத வி இடை 20
க்கு 1 விகிதத்தில் அதிகெ்காகும். இதன் அர்த்தம், ஒரு தளின் தலகளின் தலைளின் தலெ
மயயகளின் தலைதிக்காரி,  யர்காயரிய்காக,  ஏபெற்றத்த்காழ யர்காயரி மத்காழிகளின் தலை்காளர்
ஓர்காண்டு முழுவதும் யம்்பெ்காதிப்்பெளின் தலத ஒையர ்பதை ஒரே ந்காளில்
யம்்பெ்காதிக்கிபெற்ற்கார்.

2008  நிதியியல் ம்பதை ஒரே நருக்கடிக்கு விளின் தல இடையிறுப்்பெ்காக புஷ் ெற்றும்
ஒ்பெ்காெ்கா நிர்வ்காகங்கள் ெனித வரகளின் தலை்காற்றில் மிகப்ம்பெரிய வங்கி
பிளின் தலணமயடுப்புகளின் தலள வழங்கிய ்பெத்த்காண்டுகளுக்குப் பின்னர்,
யமூக யெத்துவமின்ளின் தலெ குறித்த ஒவ்மவ்காரு புள்ளிவி்பெரங்களும்
வ்கானள்காவ விரிந்து நிற்கின்பெற்றன.

2008 இல், அமெரிக்க்காவில் 400 மயல்வந்தர்கள் 1.5 ட்ரில்லியன்
 இடை்காகளின் தலைர் நிகர மய்காத்து ெதிப்ளின் தல்பெக் மக்காண்டிருந்தனர்.  இந்த
புள்ளிவி்பெரம் அதிலிருந்து இரட்டிப்்பெ்காகி,  3  ட்ரில்லியனுக்கு
அண்ணளவ்காக நிற்கிபெற்றது.

்பெத்த்காண்டுகளுக்கு முன்னர்,  அெயன் நிறுவன தளின் தலகளின் தலைளின் தலெ
மயயகளின் தலைதிக்காரி ம ஜெஃப் ம்பெையப்காஸ் இன் நிகர ெதிப்பு 8.7
பில்லியன்  இடை்காகளின் தலைர்காகும். இப்ைய்பெ்காது இது 16 ெ இடைங்கு உயர்ந்து 140
பில்லியன்  இடை்காகளின் தலைரில் நிற்கிபெற்றது.  நிதியியல் ம்பதை ஒரே நருக்கடியின்
அந்ைய்பதை ஒரே நரத்தில் ைய்பெஸ்புக் தளின் தலகளின் தலைளின் தலெ மயயகளின் தலைதிக்காரி ெ்கார்க்
சுக்கர்ைய்பெர்க்கின் நிகர மய்காத்து ெதிப்பு 1.5  பில்லியன்காக
இருந்தது. இப்ைய்பெ்காது அவர் மயல்வவளம் 46 ெ இடைங்கு அதிகரித்து
69 பில்லியன்  இடை்காகளின் தலைரில் நிற்கிபெற்றது.

இந்த நிதியியல் ம்பதை ஒரே நருக்கடிளின் தலயத் தூண்டிய குற்பெற்றங்களுக்குக்
க்காரணெ்கானவர்கள் எவருையெ சிளின் தலபெற்றக்குச் மயல்வதில் இருந்து
தவிர்க்கப்்பெட் இடை்கார்கள் என்்பெது ெட்டுெல்களின் தலை,  அவர்கள் இன்னும்
மிகப்ம்பெரிய மயல்வந்தர்கள்காக ஆகியுள்ள்கார்கள். ைய ஜெபி ையெ்கார்கன்
ையயஸிஸ் தளின் தலகளின் தலைளின் தலெ மயயகளின் தலைதிக்காரி ைய ஜெமி டிென் ெற்றும்
ையக்கால்ட்ென் ய்காக்ஸ் இன் முன்ன்காள் தளின் தலகளின் தலைளின் தலெ மயயகளின் தலைதிக்காரி
மகளின் தலை்காயிட் பிள்கான்ஃளின் தல்பென் இருவருையெ அப்ைய்பெ்காது அ இடைெ்கானக்
க இடைன்-அடிப்்பெளின் தல இடையிகளின் தலை்கான ்பெத்திரக் குமிழிகள் மீது ்பெணயம்
ளின் தலவத்து இகளின் தலை்கா்பெமீட்டுவதற்க்காக அளின் தலத உருவ்காக்குவதில் முக்கிய
்பெ்காத்திரம் வகித்திருந்த நிளின் தலகளின் தலையில்,  இருவருையெ க இடைந்த
தய்காப்தத்தில் பில்லியனர்கள்காக ஆகியுள்ள்கார்கள்.

ம்பெ்காருள்காத்கார மீட்சி என்று கூபெற்றப்்பெட் இடை ஒன்்பெது ஆண்டுகளில்,
ம்பெ்காருள்காத்காரம் ம்பெயரளவிற்குத்த்கான் முழு ையவளின் தலகளின் தலைவ்காய்ப்ளின் தல்பெ

ம்பதை ஒரே நருங்கி மக்காண்டிருந்தது என்பெற்ற நிளின் தலகளின் தலையில்,  அதுவும் கூ இடை
தய்காப்தங்கள்காக ையவளின் தலகளின் தலையின்ளின் தலெ இறுக்கெ்காக இருந்தது இடைன்,
ஆண்டுக்கு ஆண்டு கூலிகள் மத்கா இடைர்ந்து யரிந்து வந்தன. க இடைந்த
12  ெ்காதங்களில்,  நி ஜெெ்கான அர்த்தத்தில் கூலிகள் 0.2  யதவீதம்
வீழ்ச்சி அளின் தல இடைந்தது,  அையதையவளின் தலளயில் ்பெங்கு விளின் தலகளின் தலைகையள்கா 12
யதவீதம் உயர்ந்தன.

உயர்ந்து மக்காண்ைய இடை இருக்கும் இகளின் தலை்கா்பெங்களுக்கு இளின் தல இடைையய
கூலிகள் சீர்காக யரிந்து வந்திருப்்பெளின் தலதக் குறித்து முதகளின் தலை்காளித்துவ
ஊ இடைகங்கள் எழுதுகின்பெற்ற ைய்பெ்காது, “ையெமகளின் தலைழும் ைய்பெரளின் தலகளின் தலை எல்களின் தலை்கா
்பெ இடைகுகளின் தலளயும் ையெலுயர்த்துகிபெற்றது”  என்பெற்ற "சுதந்திர யந்ளின் தலத"
சூத்திரம் இருக்ளின் தலகயில்,  ம்பெருளின் தலெப்பீற்பெற்றப்்பெட் இடை அதன்
இயங்குமுளின் தலபெற்ற ஏன் உளின் தல இடைந்தது என்று அளின் தலவ ெண்ளின் தல இடைளின் தலயக்
குழப்பிக் மக்காள்கின்பெற்றன.  ஆன்கால் ஆளும் வட் இடை்காரங்களில்
இதுமவ்காரு ஒளிவுெளின் தலபெற்றவற்பெற்ற இரகசியெ்காக உள்ளது,  அத்காவது
யமூக யெத்துவமின்ளின் தலெயின் அதிகரிப்்பெ்கானது நிதியியல் குமிழி,
ம்பெ்காறிவு ெற்றும் பிளின் தலணமயடுப்பின் எதிர்ைய்பதை ஒரே ந்காக்கப்்பெட் இடை
விளின் தலளவ்காக உள்ளது.

நிதிய ம்பதை ஒரே நருக்கடிக்கு முன்னத்காக,   ஜென்பதை ஒரே ந்காயகக் கட்சி ெற்றும்
குடியரசுக் கட்சி நிர்வ்காகங்கள் ஒருைய்பெ்காகளின் தலை,  வங்கி ம்பதை ஒரே நறிமுளின் தலபெற்ற
ஆளின் தலணயங்களு இடைன் ையயர்ந்து,  ஒன்று ெ்காற்றி ஒன்பெற்ற்காக நிதியியல்
குமிழிளின் தலய உருவ்காக்க ஊக்குவித்தன.  அந்த ம்பெ்காறிவுக்குப்
பின்னர்,  அவற்றிற்குப் ம்பெ்காறுப்்பெ்கானவர்கள் எவருையெ
குற்பெற்றவ்காளிகள்காக குற்பெற்றஞ்ய்காட் இடைப்்பெ இடைவில்ளின் தலகளின் தலை,  வங்கிகளின்
அளின் தலனத்து வ்கார்காக் க இடைன்களும் ம்பெ்காது நிதிகளின் தலளக் மக்காண்டு
ஈடுகட் இடைப்்பெட் இடைன,  ையெலும் ம்பெ இடைரல் ரியர்வ் ெற்றும் ஒ்பெ்காெ்கா
நிர்வ்காகமும் உளின் தலழக்கும் ெக்களின் தலள விளின் தலகளின் தலைய்காக மக்காடுத்து
ஆளும் உயரடுக்ளின் தலகச் மயல்வ மயழிப்்பெ்காக ெற்மபெற்ற்காரு ்பெ்காரிய
நிதியியல் குமிழிளின் தலய உருவ்காக்குவதற்கு ஊக்குவித்தன.

வரகளின் தலை்காற்றில் முன்மன்காருைய்பெ்காதும் இல்களின் தலை்காத இந்த யமூக
யெத்துவமின்ளின் தலெ ெட் இடைங்கள்  ஜென்பதை ஒரே ந்காயக ஆட்சி வடிவங்களு இடைன்
ம்பெ்காருந்த்காது.  ஒரு தய்காப்தத்திற்கும் அதிகெ்கான க்காகளின் தலைத்திற்கு
முன்னர்,  களவ்கா இடைப்்பெட் இடை 2000  ஆம் ஆண்டு ையதர்தலுக்கும்
ெற்றும் "்பெயங்கரவ்காதத்திற்கு எதிர்கான ைய்பெ்கார்"  என்பெற்ற ம்பெயரில்
 ஜென்பதை ஒரே ந்காயக உரிளின் தலெகள் ்பெறிப்புக்கும் விளின் தல இடையிறுத்து,  உகளின் தலைக
ையய்காயலிய வளின் தலகளின் தலைத் தளம் விவரிக்ளின் தலகயில்,  யமூக
யெத்துவமின்ளின் தலெயின் அதிகரிப்ைய்பெ  ஜென்பதை ஒரே ந்காயக உரிளின் தலெகளின்
சீரழிவுக்கு அடியில் இருப்்பெளின் தலவ என்்பெளின் தலத விளங்கப்்பெடுத்தியது.

2006 உளின் தலரயில், WSWS இன் யர்வையதய ஆசிரியர் குழு தளின் தலகளின் தலைவர்
ைய இடைவிட் ைய்பதை ஒரே ந்கார்த் பின்வருெ்காறு குறிப்பிட் இடை்கார்:

அமெரிக்க யமூகம் ஆழெ்காக முறிந்து
ைய்பெ்காயுள்ளது.  யமூக துருவப்்பெடுத்தலின் அளவு
மவடிப்்பெ்கார்ந்த ்பெரிெ்காணங்களின் தலள எட்டியுள்ளது.
வருவ்காய் ெற்றும் மயல்வவளத்தின்
வளின் தலரயளின் தலபெற்றகளில் முதல் ஐந்து ைய்பெர் அல்களின் தலைது
யமூகத்தின் உயர்ெட் இடைத்தில் உள்ள ஒரு
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யதவீதத்தினர்  ஜென்பதை ஒரே ந்காயக உரிளின் தலெகள் மீது எந்த
ஆழ்ந்த ம்பெ்காறுப்பும் மக்காண்டிருக்கவில்ளின் தலகளின் தலை.
நிச்யயெ்காக இந்த யமூக வளின் தலகப்்பெ்காட்டில் ஒரு சிகளின் தலை
விதிவிகளின் தலைக்குகளும் உள்ளன த்கான்.  ஆன்கால்
 ஜென்பதை ஒரே ந்காயகத்து இடைன்கான யமூகத்தின் மயல்வவளெ்கான
அடுக்கின் புபெற்றநிளின் தலகளின் தலை உபெற்றவ்கானது ்பெரந்த
ம்பெருந்திரள்கான ெக்களுளின் தல இடையளின் தலதப் ைய்பெ்காகளின் தலைன்றி
முற்றிலும் ையவறு்பெட் இடை குண்காம்யத்தில் உள்ளது.
ஆளும் உயரடுக்ளின் தலகப் ம்பெ்காறுத்த வளின் தலரயில்,
 ஜென்பதை ஒரே ந்காயகம் என்்பெது அவசியெ்கானத்காக
கருதப்்பெடுவதில்ளின் தலகளின் தலை,  ஏையத்காமவ்காரு வளின் தலக
மயரகரியெ்காக கருதப்்பெடுகிபெற்றது.  20  ஆம்
நூற்பெற்ற்காண்டில் ம்பெரும்்பெ்காலும் முழுளின் தலெய்காக
எடுத்துக்க்காட் இடைப்்பெட் இடைளின் தலதப் ைய்பெ்காகளின் தலை,  யர்வ்காதிக்காரம்
மயல்வவளத்ளின் தலத அச்சுறுத்துவதில்ளின் தலகளின் தலை,  அளின் தலதப்
்பெ்காதுக்காக்க ையயளின் தலவய்காற்றுகிபெற்றது.

2008  ம்பெ்காறிளின் தலவத் மத்கா இடைர்ந்து வந்த க்காகளின் தலைகட் இடைத்தில்,  இந்த
நிகழ்ச்சிைய்பெ்காக்குகள் மவறுெையன தீவிரப்்பெடுத்தப்்பெட் இடைன. 2010 இல்
ஒ்பெ்காெ்கா நிர்வ்காகம் டிையர்கான் ஏவுகளின் தலண த்காக்குதளின் தலகளின் தலைக் மக்காண்டு
அமெரிக்க குடிெக்களின் தலள,  அமெரிக்க்காவுக்கு உள்ையளையய கூ இடை,
மக்கால்களின் தலை உரிளின் தலெ இருப்்பெத்காக வலியுறுத்தியது இடைன்,  இரண்டு
அமெரிக்க குடிெக்களின் தலள நீதி விய்காரளின் தலணயின்றி எதற்க்காக
என்றுகூ இடை நிரூபிக்க்காெையகளின் தலைையய மக்கான்பெற்றது.

ரிச்யர்ட் நிக்யனின் உளவ்காளிகளின் ையவளின் தலகளின் தலைளின் தலய
அர்த்தெற்பெற்றத்காக்கும் அளவுக்கு அமெரிக்க உளவுத்துளின் தலபெற்ற
முகளின் தலெகள் அமெரிக்க ெக்கள் மீது உளவு ்பெ்கார்த்து வருகின்பெற்றன
என்்பெளின் தலத இரகசியங்களின் தலள அம்்பெகளின் தலைப்்பெடுத்தியவர்கான எட்வர்ட்
ஸ்ையன்காவ்ம இடைன் எடுத்துக்க்காட்டின்கார்.  அவர் ரஷ்ய்காவில் ்பதை ஒரே ந்காடு
க இடைந்து வ்காழ நிர்்பெந்திக்கப்்பெட் இடை்கார்.   ஜென்பதை ஒரே ந்காயகத்திற்கு எதிர்கான
ைய்பெ்கார் குற்பெற்றங்களின் தலளயும் சூழ்ச்சிகளின் தலளயும் ஆவணப்்பெடுத்திய
்பெத்திரிளின் தலகய்காளர்  ஜெயாளர் ஜூலிய்கான் அய்கான்ஜ,  அமெரிக்க
அதிக்காரிகளின் ையக்காரிக்ளின் தலகயின் ைய்பெரில் இகளின் தலைண் இடைனில்
்பதை ஒரே நளின் தல இடைமுளின் தலபெற்றயளவிகளின் தலை்கான சிளின் தலபெற்றவ்காயத்தில் உள்ள்கார்.

எல்களின் தலை்காவற்ளின் தலபெற்றயும் வி இடை மிகவும் ையகடுவிளின் தலளவிப்்பெத்காக, அமெரிக்க
உளவுத்துளின் தலபெற்ற முகளின் தலெகள் ெற்றும் அரசியல் ஸ்த்கா்பெகத்தின்
முன்னணி பிரமுகர்களின் ய்கார்்பெ்காக,  மிகப்ம்பெரிய மத்காழில்நுட்்பெ
நிறுவனங்கள், முன்மன்காருைய்பெ்காதும் இல்களின் தலை்காத அளவிலும் ெற்றும்
முளின் தலபெற்றயிலும் இளின் தலணய தணிக்ளின் தலக முளின் தலபெற்றளின் தலய
்பதை ஒரே நளின் தல இடைமுளின் தலபெற்றப்்பெடுத்தி வருகின்பெற்றன.

இப்ைய்பெ்காது அமெரிக்க  ஜென்பதை ஒரே ந்காயக ம்பதை ஒரே நருக்கடி ஒரு புதிய
கட் இடைத்தில் நுளின் தலழந்துள்ளது. முதகளின் தலை்காளித்துவ ஆளும் உயரடுக்கின்
ஊழல் ெற்றும் குற்பெற்றகரத்தன்ளின் தலெயின் உருவடிவெ்காக திகழும்
ம இடை்கான்கால்ட் ட்ரம்ப் அவரது ்பெ்காசியவ்காத அடித்தளத்திற்கு
முளின் தலபெற்றயிடுவதன் மீதிருந்து முன்பினும் அதிக மவளிப்்பெளின் தல இடைய்காக
ஓர் எையதச்யதிக்கார அரய்காங்கத்ளின் தலத உருவ்காக்கிக்
மக்காண்டிருக்கிபெற்ற்கார்.

ஆன்கால் அரசு ெற்றும் ஆளும் வர்க்கத்தில் உள்ள ட்ரம்ப்
எதிர்ப்பில் சிறிதும் கூ இடை  ஜென்பதை ஒரே ந்காயக உள்ள இடைக்கம் இல்ளின் தலகளின் தலை.
முன்ன்காள் சிஐஏ இயக்குனர் ைய ஜெ்கான் பிமரன்மனன் ெற்றும்
ையதசிய உளவுத்துளின் தலபெற்றயின் முன்ன்காள் இயக்குனர் ைய ஜெம்ஸ்
கிள்காப்்பெர் ைய்பெ்கான்பெற்ற பிரமுகர்கள்,  அமெரிக்க ெற்றும் யர்வையதய
மத்காழிகளின் தலை்காள வர்க்கத்திற்கு எதிர்கான எண்ணற்பெற்ற குற்பெற்றங்களுக்குப்

ம்பெ்காறுப்்பெ்கான அரசு உளவுத்துளின் தலபெற்ற முகளின் தலெகள் அரசியல்
வ்காழ்வுக்குள் ைய்பதை ஒரே நரடிய்காக தளின் தலகளின் தலையி இடை ையவண்டுமென,   ஜென்பதை ஒரே ந்காயக
கட்சி ெற்றும் ஊ இடைகங்களின் ஆதரவு இடைன், கூறுகிபெற்ற்கார்கள்.

ையெலும் ையெலும் அதிகெ்காக,  ஊ இடைக பிரிவுகளும் ஆளும்
உயரடுக்கும் ஓர் இர்காணுவ ஆட்சிக்கவிழ்ப்புக்க்கான ஆதரவு
ையக்காரும் மத்கானியில்,  அத்தளின் தலகய மெ்காழிகளின் தலளப் ்பெயன்்பெடுத்தி
வருகின்பெற்றன.  ஏபெற்றக்குளின் தலபெற்றய இர்காணுவம் ெற்றும் உளவுத்துளின் தலபெற்ற
அதிக்காரத்துவத்தினது ஒரு ககளின் தலைகத்திற்கு அளின் தலழப்பு விடுத்து
மவள்ளிக்கிழளின் தலெ ரிம் மவய்மனர் எழுதிய துளின் தலண-தளின் தலகளின் தலையங்கம்
ஒன்ளின் தலபெற்ற நியூ ையய்கார்க் ளின் தல இடைம்ஸ் மவளியிட் இடைது. 

அவர் எழுதின்கார்:

ய்காருக்க்காக அவர் ைய்பெசுகிபெற்ற்கார் என்்பெளின் தலத ்பதை ஒரே நன்கு
அறிந்துள்ள ைய ஜெ்கான் பிமரன்மனன்,  இந்த
 ஜென்காதி்பெதி அமெரிக்க்காவின் ்பெ்காதுக்காப்புக்கு —

அத்காவது,  ரஷ்ய  ஜென்காதி்பெதி விள்காடிமீர்
புட்டினுக்கு ஓர் அடிளின் தலெ, என்்பெதற்கு குளின் தலபெற்றவின்றி,
உளவுத்துளின் தலபெற்றக்கு-விையர்காதெ்கான ஓர் அச்சுறுதகளின் தலை்காக
— கருதுகிபெற்ற்கார் …  இளின் தலவ ்பெதவியிலிருக்கும்
தள்பெதிகள் ெற்றும் அட்மிரல்களுக்கும்,
சிப்்பெ்காய்கள் ெற்றும் உளவ்காளிகளுக்கும் ஒரு
ையயதிளின் தலய அனுப்புகிபெற்றது.  மவளி்பதை ஒரே ந்காடு ெற்றும்
உள்்பதை ஒரே ந்காட்டின் அளின் தலனத்து எதிரிகளுக்கு எதிர்காகவும்
அரசியகளின் தலைளின் தலெப்ளின் தல்பெப் ்பெ்காதுக்காக்க ெற்றும்
க்காப்்பெ்காற்பெற்ற நீங்கள் ்பெதவிப்பிரெ்காணம்
எடுத்துள்ளீர்கள் என்்பெளின் தலத நிளின் தலனவு்பெடுத்திக்
மக்காள்ளுங்கள்.  ஒரு ம்பதை ஒரே நருக்கடியில் [ட்ரம்பின்]
உத்தரவுகளின் தலளப் பின்மத்கா இடைர்வதற்கு முன்னத்காக
ஒன்றுக்கு இரண்டு முளின் தலபெற்றய்காவது சிந்தியுங்கள்.

ஆளும் வர்க்கத்தின் இரண்டு கன்ளின் தலனகளது ்பெரஸ்்பெர
ையயபெற்றடிப்புகள் ஒருபுபெற்றம் இருந்த்காலும்,  அளின் தலவ இரண்டுையெ
வகளின் தலைதுய்காரி,  எையதச்யதிக்கார அரசியல் ைய்பெ்காக்குகளின் தலளையய
பிரதிநிதித்துவம் மயய்கின்பெற்றன.

முதகளின் தலை்காளித்துவ மயல்வந்த தட்டுக்களின் இத்தளின் தலகய
பிரதிநிதிகள்,  வர்க்கப் ைய்பெ்கார்காட் இடை முளின் தலபெற்றகளின் தலளக் மக்காண்டு
அத்காவது,  அரசியல் வ்காழ்வில் மத்காழிகளின் தலை்காள வர்க்கத்தின்
்பதை ஒரே நனவுபூர்வெ்கான,  சுய்காதீனெ்கான தளின் தலகளின் தலையீட்டின்கால் எதிர்க்கப்்பெ இடை
ையவண்டும்.  அமெரிக்க்காவில் UPS மத்காழிகளின் தலை்காளர்கள் மத்கா இடைங்கி,
ஐையர்காப்்பெ்காவில் ளின் தலரன்எயர் விெ்கானிகள் ெற்றும் விெ்கானச் ையயளின் தலவ
சிப்்பெந்திகள் வளின் தலரயில்,  உகளின் தலைமகங்கிலும்,  மத்காழிகளின் தலை்காளர்கள்
ைய்பெ்கார்காட் இடைத்தில் நுளின் தலழந்து வருகிபெற்ற்கார்கள்.  ஒரு கருத்துக்கணிப்பு
ெ்காற்றி ஒன்று மத்காழிகளின் தலை்காளர்கள் ெற்றும் இளின் தலளஞர்களிளின் தல இடைையய
ையய்காயலியத்திற்கு அதிகரித்து வரும் ஆதரளின் தலவ
எடுத்துக்க்காட்டுகின்பெற்றன.

மத்காழிகளின் தலை்காள வர்க்கத்தின் அதிகரித்து வரும் இந்த இயக்கத்ளின் தலத
ஒரு ையய்காயலிய முன்ையன்காக்ளின் தலகக் மக்காண்டு
ஆயுத்பெ்காணிய்காக்குவதற்க்காக ைய்பெ்கார்காடுவது ெட்டுையெ  ஜென்பதை ஒரே ந்காயக
உரிளின் தலெகளின் தலளப் ்பெ்காதுக்காப்்பெதற்க்கான ஒையர வழிவளின் தலகய்காகும்,
இளின் தலத யெத்துவமின்ளின் தலெ,  ைய்பெ்கார் ெற்றும் எையதச்யதிக்காரத்திற்கு
ஆத்காரெ்காக விளங்கும் இந்த முதகளின் தலை்காளித்துவ அளின் தலெப்புமுளின் தலபெற்றளின் தலய
முடிவுக்குக் மக்காண்டு வருவதன் மூகளின் தலைெ்காக ெட்டுையெ
அளின் தல இடையப்்பெ இடை முடியும்.

உலைக்கும் மக்களின் ஒசின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்


