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ட்ரம்பின் ் தன் தேர்ன் தேர்தலேர்தலை ஐ் தரை ஐரோப்ோப்பை ஐரோவில் இருந்த
ோப்பை ஐரோர்க்ர்தலர்க்கையில்
Alex Lantier, 19 November 2016
1928 இல, அததாவது ப பெருமந்தநிதநில்தநிலைக்கு முன்னறிவிப்தநில பெ வழங்கிய
 பெங்குச் சந்தநிலதப் ப பெதாறிவுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு முன் பெதாக, அத்துடன்
இரண்டதாம் உ்தநிலைகப் கப் ப பெதாரின் பவடிப்புக்கு 11 ஆண்டுகளுக்கு முன் பெதாக,
மதாப பெரும் மதார்க்சிச புரட்சியதாளரதான லிகப் பயதான் ட்பரதாட்ஸ்கி எழுதினதார்:
“வளர்ச்சிக் கதா்தநிலைகட்டத்திதநிலன விடவும் ப விடவும் நெருக்கடி கதா்தநிலைகட்டத்திலததான்
அபமரிக்கதாவின் கப் பம்தநிலைதாதிக்கமதானது இன்னும் முழுதநிலமயதாகவும், இன்னும்
 பெகிரங்கமதாகவும், இன்னும் மூர்க்கத்தனமதாகவும் பசயல பெடும் ஆசியதா,
கனடதா, பதன் அபமரிக்கதா, ஆஸ்திகப் பரலியதா அல்தநிலைது ஐகப் பரதாப் பெதாவிகப் ப்தநிலைகப் பய
கூட  விடவும் நெடக்க்தநிலைதாம், அகப் பதகப் ப பெதா்தநிலை அதநிலமதியதான முதநிலறையிகப் ப்தநிலைதா அல்தநிலைது கப் ப பெதார்
மூ்தநிலைமதாககப் பவதா  விடவும் நெடக்க்தநிலைதாம், எப் பெடியதாயினும் பிரததானமதாக ஐகப் பரதாப் பெதாவின்
 விடவும் நெ்தநிலைன்கதநிலள  பெலியிட்கப் பட அபமரிக்கதா தனது சிக்கலகளில இருந்தும்
கப் ப விடவும் நெதாய்களில இருந்தும் தன்தநிலன விடுவித்துக் பகதாள்ள முதநிலனயும்.”
படதானதாலட் ட்ரம்ப் கப் பதர்ந்பதடுக்கப் பெட்டுள்ளதநிலம மற்றும், ஜனதாதி பெதியதாக
கப் பதர்வதாகியிருப் பெவர் ஐகப் பரதாப் பெதாவின்  விடவும் நெ்தநிலைன்கதநிலள விதநில்தநிலையதாகக் பகதாடுத்து,
ஒரு
தீவிர
கப் பதசியவதாத
திட்டநிரதநில்தநிலை
பின் பெற்றை
கப் ப விடவும் நெதாக்கம்
பகதாண்டிருக்கிறைதார் என் பெது பதளிவதாகும் நிதநில்தநிலையில ஐகப் பரதாப் பெதாவில
ஆளும் வட்டதாரங்களில இருந்ததான  பெதட்டமதான எதிர்விதநிலனகள்
ஆகியவற்றின்
அரசியல
முக்கியத்துவத்தநிலத
 பெரிசீலிக்கும்கப் ப பெதாது
கப் பமற்கூறிய வதார்த்தநிலதகள் கருத்தில பகதாள்வதற்கு உகந்தததாகும்.
பவளிகப் பயறைவிருக்கும் அபமரிக்க ஜனதாதி பெதியதான  பெரதாக் ஒ பெதாமதா
அட்்தநிலைதாண்டிக்கின் இரு  பெக்கங்களிலும் ஜன விடவும் நெதாயகத்தின் நிதநில்தநிலைதநிலயப்
 பெதாரதாட்டுவதற்கும், அத்துடன் ட்ரம்ப் கப் பதர்வதாகியிருப் பெததால அட்்தநிலைதாண்டிக்
கடந்த உறைவுகளில ஏற் பெட்டிருக்கக் கூடிய கப் பசதம் கட்டுப் பெடுத்தப் பெட
கூடியகப் பத என்று ஐகப் பரதாப்பிய அதிகதாரிகளுக்கு உறுதியளிப் பெதற்கும் கடந்த
வதாரத்தில ஐகப் பரதாப் பெதாவுக்கு சுற்றுப் பெயணம் கப் பமற்பகதாண்டிருந்ததார்.
ஆயினும், சம் பெவங்கள் அவற்றுக்பகன பசதாந்தமதான ஒரு தர்க்கத்தநிலதக்
பகதாண்டிருக்கின்றைன.
ஏபதன்ஸிலும் கப் ப பெர்லினிலும், ட்ரம்ப்பின் கப் பதர்விற்கு ப பெரும் பெதாலும்
அச்சத்துடன் எதிர்விதநிலனயதாற்றிய ஐகப் பரதாப்பிய ஆளும் வர்க்கத்தின்
பிரதிநிதிகளுடன் ஒ பெதாமதா சந்தித்துப் கப் ப பெசினதார். அபமரிக்கதாவுக்கும் கப் பமற்கு
ஐகப் பரதாப் பெதாவிற்கும் இதநிலடயில 1949 இல தநிலகபயழுத்ததாகியிருந்த கப் ப விடவும் நெட்கப் படதா
கூட்டணிதநிலய குதநிலறைமதிப்பிற்கு உட் பெடுத்த அச்சுறுத்தல விடுத்திருக்கின்றை,
ஐகப் பரதாப் பெதாவில
அணுஆயுதங்கதநிலள
 பெயன் பெடுத்துவது
குறித்து
விவதாதித்திருக்கின்றை,
அத்துடன்
சித்திரவதநிலததநிலய
ஆகப் பவசத்துடன்
வழிபமதாழிந்திருக்கின்றை ட்ரம்ப்பின் எழுச்சியதானது ஐகப் பரதாப்பிய அரசியதநில்தநிலை
கப் பவர் வதநிலர உலுக்கியிருக்கிறைது.
ட்ரம்ப் கப் பதர்வதாகியிருப் பெதன் அர்த்தம் பததாடர் பெதாக பிபரஞ்சு தினசரியதான
Le Monde கருத்து பதரிவிக்தநிலகயில, “இரண்டதாம் உ்தநிலைகப் கப் ப பெதாரில
இருந்து அபமரிக்கதா ப பெற்றிருந்த அதன் ‘ பெரந்த உள்ளம்பகதாண்ட

கப் பம்தநிலைதாதிக்க’ சகதாப்தம் முடிவுக்கு வந்து விட்டது என் பெததாகும். முதலில
 பெனிப்கப் ப பெதாரில, கப் பசதாவியத் ஒன்றியத்திற்கு எதிரதாகவும், அதன்பின்னர்
கம்யூனிசம் உருக்குதநில்தநிலைந்து 1991 இல கப் பசதாவியத் ஒன்றியம் சிதறிய
பின்னரும், அபமரிக்கதா ’கப் பமற்கின்’ ததநில்தநிலையில அமர்ந்து சுதந்திர
உ்தநிலைகத்தநிலத வழி விடவும் நெடத்தியது” என்று அது எழுதியது.
பிரிட்டிஷ் எகனதாமிஸ்ட்  பெத்திரிதநிலக கவதநில்தநிலை பததானிக்கும் ஒரு
ததநில்தநிலையங்கத்தில எழுதியது: கப் ப பெர்லின் சுவர் வீழ்ந்ததற்குப் பின்னர்
“வர்தநிலைதாறு முடிந்து விட்டததாகக் கூறைப் பெட்டு” அதனுடன் ”ததாரதாளவதாத
ஜன விடவும் நெதாயகத்தின்”
இறுதி பவற்றிதநிலயயும் பகதாண்டுவந்திருந்தததாய்
கூறைப் பெட்டது. ஆனதால, ட்ரம்ப்பின் கப் பதர்வில “அந்தப் பிரதநிலம
தகர்த்பதறியப் பெட்டு விட்டது. வர்தநிலைதாறு திரும்புகிறைது —  பெழிவதாங்கும்
பவறியுடன்.”
இத்கப் பதர்த்தநிலைதானது
“அபமரிக்கதாவில
அரசியலின்
அடி விடவும் நெதாதமதாக
இருக்கும்
நிர்ணயங்கள்
அத்துடன்
உ்தநிலைகின்
முதன்தநிலமப்ப பெரும் சக்தியதாக அபமரிக்கதாவின்  பெதாத்திரம் இரண்டுக்குகப் பம
ஒரு சுத்தியல அடியதாக விழுந்திருக்கிறைது.”
ஒ பெதாமதா தனது சுற்றுப் பெயணத்தின் கப் ப பெதாது, கப் ப விடவும் நெட்கப் படதாவுக்குள் எத்ததநிலன
ப பெரிய கப் பமதாதலகள் இருந்ததாலும் கூட, கப் பசதாவியத்துக்குப் பிந்தநிலதய
கதா்தநிலைகட்டத்தில
அபமரிக்கதாவின்
உ்தநிலைக
கப் பம்தநிலைதாதிக்கத்தினதால
வழங்கப் பெட்டிருந்த அரசியல கட்டதநிலமப்பும் அத்துடன் ஐகப் பரதாப்பிய
ஒன்றியத்துடனதான அபமரிக்கதாவின் கூட்டணியும் நின்றுநிதநில்தநிலைக்கும் என்று
ஐகப் பரதாப்பிய ஆளும் உயரடுக்கிற்கு மீண்டும் உறுதியளிக்க முயற்சி
பசய்ததார்.
ஏபதன்ஸில
—இங்கு
சிக்கன
 விடவும் நெடவடிக்தநிலகக்கு
எதிரதான
ஆர்ப் பெதாட்டங்களின் மீது 5,000 க்தநிலைகத் தடுப்புப் கப் ப பெதாலிசதாதநிலர பகதாண்டு
ததாக்குதல  விடவும் நெடத்தப் பெட்டதில  விடவும் நெகரத்தின் தநிலமயப்  பெகுதிகள் மூடப் பெட்ட
நிதநில்தநிலையில இருந்தன— ஒ பெதாமதா ஐகப் பரதாப்பிய ஒன்றியத்தநிலத ஒரு வர்தநிலைதாற்று
சதாததநிலனயதாகப்  பெதாரதாட்டினதார். சிரிசதா (”தீவிர இடதுகளின் கூட்டணி”)
அரசதாங்கத்ததால திணிக்கப் பெட்ட ஐகப் பரதாப்பிய ஒன்றிய ஆதரவுடனதான சமூக
பவட்டுகதநிலளயும், அபமரிக்கதாவின் மத்திய கிழக்கு கப் ப பெதார்களுக்கு சிரிசதா
வழங்கிய தடவதாள ஆதரதநிலவயும் அவர் புகழ்ந்ததார். ட்ரம்புடன் கப் ப பெசிவிட்டு
வந்திருப் பெதில, “ விடவும் நெதான் கூறைக் கூடிய ஒரு பசய்தி என்னபவன்றைதால
கப் ப விடவும் நெட்கப் படதாவுக்கும்
அட்்தநிலைதாண்டிக்
கடந்த
கூட்டணிக்கும்
அவர்
பகதாண்டிருக்கக் கூடிய கடப் பெதாடதாகும்” என்று ஒ பெதாமதா பதரிவித்ததார்.
கப் ப பெர்லினில —இங்கும் ப பெரும் பெதான்தநிலமயதான  பெகுதிகளில கதநிலடயதநிலடப்பு
இருந்தது—
அபமரிக்க-கப் பஜர்மன் உறைவுகதநிலள அபமரிக்க-ஐகப் பரதாப்பிய
கூட்டணியின் “தநிலமயக்கரு”வதாக புகழும் ஒரு அறிக்தநிலகதநிலய கப் பஜர்மன்
சதான்ச்தநிலைர் அங்கப் பக்தநிலைதா கப் பமர்பகல உடன் இதநிலணந்து ஒ பெதாமதா வழங்கினதார்.
“சட்டத்தின் ஆட்சியின் கீழதான ஒரு உயிர்த்துடிப்புள்ள ஜன விடவும் நெதாயகம்
மட்டுகப் பம உத்தரவதாதமளிக்கக் கூடிய தனிமனித சுதந்திரம் மற்றும்

கண்ணியம் ஆகியவற்றுக்கதான  விடவும் நெமது ஒன்று பெட்ட கடப் பெதாட்டின்
அடிப் பெதநிலடயில” அபமரிக்கதாவுக்கும் கப் பஜர்மனிக்கும் இதநிலடயி்தநிலைதான
ஒத்துதநிலழப்பு பததாடர்ந்து இருக்கும் என்று அவர்கள் உறுதியளித்தனர்.

குறிப் பெதாக கப் பஜர்மனி, உ்தநிலைக அரங்கில தங்களது பசதாந்த  விடவும் நெ்தநிலைன்கதநிலள
மூர்க்கமதாக திட்டவட்டம் பசய்வதன் மூ்தநிலைமதாக இந்தப் கப் ப பெதாக்குகளுக்கு
 பெதி்தநிலைளிக்க பததாடங்கி விட்டன.

ட்ரம்ப் “அபமரிக்கதா முதலில” என்றை கப் பதசியவதாத கப் பவதநில்தநிலைத்திட்டம் ஒன்தநிலறை
முன்பனடுக்கின்றை அகப் பதகப் ப விடவும் நெரத்தில, ஐகப் பரதாப் பெதாவுடன் உளப்பூர்வமதான
உறைவுகதநிலளயும்  பெரதாமரிப் பெதார் என் பெததான ஒ பெதாமதாவின் கணிப்புகள் மிகவும்
கற் பெதநிலனயுடனதான சிந்ததநிலன ஆகும்.

வதாஷிங்டனுடன் கப் பமதாதல கப் பததான்றும் ஆ பெத்து என்றை கப் ப பெயுருவதானது,
ஐகப் பரதாப்பிய ஒன்றியத்திற்குள்ளும் மற்றும் ஐகப் பரதாப்பிய ஏகதாதி பெத்திய
சக்திகள் தங்களது உரிதநிலமகதநிலள பவளிப் பெடுத்தத்தக்க  பெலகப் பவறு சர்வகப் பதச
ஸ்ததா பெனங்களுக்குள்ளுமதான பிளவுகதநிலள பிரம்மதாண்டமதான அளவுக்கு
கப் பமதாசமதாக்குகிறைது. 2010 இல, முதன்முதலில யூகப் பரதா ப விடவும் நெருக்கடி பவடித்த
கப் ப பெதாது, அப்கப் ப பெதாது ஐகப் பரதாப்பிய மத்திய வங்கியின் ததநில்தநிலைவரதாக இருந்த
கப் பஜதான்-குகப் பளதாட் திறிகப் பச, ஐகப் பரதாப் பெதா, முத்தநிலைதாம் அல்தநிலைது இரண்டதாம்
உ்தநிலைகப் கப் ப பெதாருக்கு முன்பிருந்ததநிலதப் கப் ப பெதான்றைபததாரு  பெதட்டநிதநில்தநிலையில
இருப் பெததாக எச்சரித்ததார். அதன்பின்னர் இந்தக் கப் பகதாதநிலடயில — கப் பஜர்மனி
தனது மீள்-இரதாணுவமயமதாக்கல முதநிலனப்தநில பெ அறிவித்து, அபமரிக்கதாவில
இருந்து சுயதாதீனமதான வதநிலகயில ப பெரும் இரதாணுவ  விடவும் நெடவடிக்தநிலககதநிலள
பததாடக்குவதற்கு ததான் திறைம்ப பெற்றைததாகிகப் பய தீர கப் பவண்டும் என்று
வலியுறுத்தியதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளின் பின்னர்—
பிரிட்டன்
ஐகப் பரதாப்பிய ஒன்றியத்தில இருந்து வி்தநிலைகுவதற்கு வதாக்களித்தது.

2008 ப பெதாறிவினதால தூண்டப் பெட்ட ப பெதாருளதாததார ப விடவும் நெருக்கடியின் கீழ்
உ்தநிலைகம் துன் பெப் பெட்டுக் பகதாண்டிருக்கும் நிதநில்தநிலையில,
ட்பரதாட்ஸ்கி
குறிப்பிட்டுக் கதாட்டியதநிலதப் கப் ப பெதா்தநிலை, பிரததானமதாக ஐகப் பரதாப் பெதாவில உள்ள
தனது ஏகதாதி பெத்திய “கூட்டதாளிகளின்”  விடவும் நெ்தநிலைன்கதநிலள விதநில்தநிலைபகதாடுத்து
அபமரிக்க நிதிப் பிரபுத்துவத்திற்கு ஆததாயமதான வதநிலகயில உ்தநிலைக
அரசியலுக்கு அதிரடியதாக மறுவடிவம் பகதாடுப் பெதற்கதான முயற்சிகள்
நிச்சயமதாக மீண்டும் வரும்.
ட்ரம்ப்பின் கப் பதர்வு ஒரு முக்கியமதான திருப்புமுதநிலனதநிலயக் குறிக்கிறைது
என்றை அகப் பதகப் பவதநிலளயில, அது ஆழமதான-கப் பவர் பகதாண்ட கப் ப பெதாக்குகளின்
விதநிலளப பெதாருளுமதாகும். இரண்டதாம் உ்தநிலைகப் கப் ப பெதாரின் முடிவு முத்தநிலைதாக,
அபமரிக்கதாவதானது, இறுதி ஆய்வில, இரு பெததாம் நூற்றைதாண்டில இரண்டு
முதநிலறை உ்தநிலைகப் கப் ப பெதாரதாய் பவடித்த ஐகப் பரதாப் பெதாவிற்குள்ளதான குகப் பரதாதங்கதநிலள
ஸ்திரப் பெடுத்திய ஐகப் பரதாப் பெதாவின் கப் பம்தநிலைதாதிக்கமதான சக்தியதாக கப் பசதநிலவ
பசய்திருந்தது. கப் பசதாவியத் ஒன்றியத்துடனதான அதன்  பெதநிலகதநிலமயின்
 பெதாகமதாக ஐகப் பரதாப்பிய முத்தநிலைதாளித்துவத்திற்கு ஒரு “ஜன விடவும் நெதாயக” பிம் பெத்தநிலத
முன்நீட்டும் ப பெதாருட்டு,  பெனிப்கப் ப பெதார் கதா்தநிலைத்தின் கப் ப பெதாது ஐகப் பரதாப்பிய
ஒருங்கிதநிலணப்பு பகதாள்தநிலககளுக்கு அது நிதியதாததாரம் அளித்தது, ஆதரவு
பசய்தது. ட்ரம்ப்பின் கப் பதர்வதானது, இந்த அரசியல ப பெதாறியதநிலமப்பி்தநிலைதான
நிதநில்தநிலைமுறிவில ஒரு புதிய கட்டத்தநிலதக் குறிக்கிறைது.
கப் பசதாவியத் ஒன்றியத்தின் கதநில்தநிலைப் பெதானது, “வர்தநிலைதாற்றின் முடிதநிலவ”
குறிப் பெதற்பகல்தநிலைதாம்
எட்டதாத்
தூரத்தில,
உண்தநிலமயில
அது
முத்தநிலைதாளித்துவ கப் பதசிய-அரசு அதநிலமப்புமுதநிலறையின் ஒரு ப விடவும் நெருக்கடியின்
ஆரம் பெகட்ட பவளிப் பெதாடதாக மட்டுகப் பம இருந்தது. முன்னினும் அதிக
வன்முதநிலறையின் மூ்தநிலைமதாக, உ்தநிலைகளதாவிய கப் பம்தநிலைதாதிக்க சக்தியதாக தனது
நிதநில்தநிலைதநிலய இரதாணுவ வலிதநிலமயின் மூ்தநிலைமதாகப்  பெரதாமரிப் பெதற்கு முதநிலனந்து
வந்திருக்கின்றை,
அபமரிக்க
முத்தநிலைதாளித்துவத்தின்
நீண்டகதா்தநிலை
வீழ்ச்சியிகப் ப்தநிலைகப் பய இந்த ப விடவும் நெருக்கடி தநிலமயம் பகதாண்டிருக்கிறைது.
ஐகப் பரதாப் பெதாதநிலவ
ப பெதாறுத்தவதநிலர,
“அபமரிக்கதா முதலில”
என்றை
கப் பதசியவதாதத்திற்கு அபமரிக்கதா திரும்புவது என் பெதன் ப பெதாருள் அபமரிக்க
அதிகதாரத்ததால கதாப்புறுதி அளிக்கப் பெட்டிருந்த கப் ப பெதாருக்குப் பிந்தநிலதய
அத்ததநிலன ஸ்ததா பெகங்களும் முறிந்து விட்டன என் பெததாகும். ஆயினும்,
ட்ரம்ப் கப் பதர்ந்பதடுக்கப் பெடுவதற்கு முன்கப் ப பெ, ஐகப் பரதாப்பிய சக்திகள்,

அகப் பதகப் பவதநிலளயில, ட்ரம்ப்பின் கப் பதர்வில பவளிப் பெதாடு கண்டிருக்கும்
அபமரிக்க ஜன விடவும் நெதாயகத்தின் ப விடவும் நெருக்கடிக்கு நிகரதானநிதநில்தநிலை ஐகப் பரதாப் பெதாவிலும்
நி்தநிலைவுகிறைது.
அபமரிக்கதாவில
ட்ரம்ப்பின்
அதி-வ்தநிலைது
ஆட்சி
அமர்த்தப் பெடுவததானது ஐகப் பரதாப் பெதாவிற்குள்ளதாக, பிரதான்சின் கப் பதசிய
முன்னணி (FN) பததாடங்கி கப் பஜர்மனிக்கதான மதாற்று (AfD) வதநிலரயிலும்,
வ்தநிலைது-சதாரி, கப் பதசியவதாத மற்றும்  பெதாசிசப் கப் ப பெதாக்குகளுக்கு வலுவூட்ட
இருக்கிறைது. ஐகப் பரதாப் பெதாவில அதிவ்தநிலைது அரசதாங்கங்கள் அதிகதாரத்துக்கு
வரக் கூடிய சதாத்தியம் ப பெருமளவில அதிகரிக்கிறைது.
ட்ரம்ப்பின் கப் பதர்வதானது அபமரிக்கதாவிலும், ஐகப் பரதாப் பெதாவிலும் மற்றும்
சர்வகப் பதச அளவிலும் பததாழி்தநிலைதாள வர்க்கத்திற்கு ஒரு எச்சரிக்தநிலக ஆகும்.
ஆளும்
வர்க்கங்கள்
இரு பெததாம்
நூற்றைதாண்டு
 பெதாசிசத்தின்
 பெதாரம் பெரியத்தநிலதத் திரும்பிப்  பெதார்த்து, இரதாணுவவதாதத்தநிலதயும், உ்தநிலைகப்
கப் ப பெதார் முதநிலனப்தநில பெயும், பததாழி்தநிலைதாளர்கள் மற்றும் இதநிலளஞர்கள் மீததான
கப் ப பெதாலிஸ் ஒடுக்குமுதநிலறை ஆகியவற்தநிலறையும் இன்னும் தீவிரப் பெடுத்துவதற்கு
தயதாரிப்பு பசய்து பகதாண்டிருக்கின்றைன.
கப் பதசியவதாதத்தநிலதயும் கப் ப பெதாதநிலரயும் கப் ப விடவும் நெதாக்கிய அ பெதாயகரமதான கப் ப பெதாக்குகள்
உ்தநிலைக முத்தநிலைதாளித்துவ அதநிலமப்புமுதநிலறையின் நீடித்த ப விடவும் நெருக்கடியில
கப் பவர்பகதாண்டிருப் பெதநிலவ ஆகும். ஆனதாலும் 20 ஆம் நூற்றைதாண்டில
கப் ப பெதா்தநிலைகப் பவ,
அகப் பத
கப் ப பெதாக்குககப் பள
கப் பசதாசலிசப்
புரட்சிக்கதான
நிதநில்தநிலைதநிலமகதநிலளயும் உருவதாக்குகின்றைன. வரவிருக்கும் கப் ப பெதாரதாட்டங்களில
பததாழி்தநிலைதாள வர்க்கத்தின்  பெணி, அரசியலரீதியதாக அணிதிரள்வதும், ஒரு
சுயதாதீனமதான, புரட்சிகர மற்றும் கப் பசதாசதாலிச முன்கப் பனதாக்தநிலகக் பகதாண்டு
தன்தநிலன ஆயுத பெதாணியதாக்கிக் பகதாள்வதும் ஆகும்.

பொததுக் கூட்டம
இடம: உணவக மண்டொம, பொதது நூலகம, யதழ்ப்ொதணம
கதலம: நவமொர் 20, ஞதயிற்றுக்கிழ்கிழமம
நநரம: பிற்ொகல் 3.30 மண
பொதடர்புகளுக்க

: 011 288698239, 011 380968987

