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அமெரிக்க இதழதழாளர்கள் ஜேமள் ஜேம்ஸ் ஃஜேம்தழாஜேம ஃபோலே ெற்றும்
ஸ்டீவன் ஜேமீதழாட்ஜேம ஃபோலேதழாஃப, ெற்றும் இரண்டு பிரிட்டிஷ் ஜேமீவை தொழிலவ
மததழாழி ஃபோலேதழாளர்களதழான ஜேம டேவிட் மட் ஹெமனஸ் ெற்றும் ஆ ஃபோலேன்
மட் ஹென்னிங் ஆகிஜேம்தழாவை தொழிலர கழுத்தறுத்து மகதழால்வவை தொழிலதச
சித்தரிக்கும் ்டுஜேமகதழாரெதழான கதழாமரதழாளிகளில் ஜேமததழான்றி்
ISIS (ஈரதழான் ெற்றும் சிரி்தழாவிற்கதழான இஸ் ஃபோலேதழாமிக் அரச)
மீ்ல்்தழாட் டேதழாளர் "ஜிட் ஹெதழாதி ஜேமள் ஜேதழானின்"  வி்ரங்கவை தொழிலள
வதழாஷிங் டேன் ஜேம்தழாஸ்ட் வி்தழாழனன்று மவளியிட் டேது.

அந்த ISIS உறுபபினர் குவை தொழிலவத்தில் பிறந்து, இ ஃபோலேண் டேனில்
வளர்ந்த,  26  வ்து நிரம்பி் மெதழாட் ஹெம்ெத் எம்வதழாஸ
என்று வதழாஷிங் டேன் ஜேம்தழாஸ்ட் குறிபபிட் டேது.  “ஜேமெற்கு
இ ஃபோலேண் டேனின் வீதி்தழான குடும்்த்வை தொழிலதச ஜேமீர்ந்த அவர்,
கல்லூரியில் கணினி நிரல்்டுத்தல் (computer
programming) பிரிவில் ்ட் டேப்டிபபு முடித்தவர்,”  என்று
CNN இன் மீய்தி ஒன்று குறிபபிடுகிறது.

இத்தவை தொழிலக் வி்ரங்கவை தொழிலளக் குறித்து மீய்தி மவளியிடும்
ஊ டேகங்களில்,  ம்ரிதும் ்்ங்கரவதழாதத்தின் உளவி்ல்
ீதழார்ந்த விவதழாதங்களதழாலும், ெற்றும் இஸ் ஃபோலேதழாமி் சித்ததழாந்தம்
வகிக்கும் ்தழாத்திரம் குறித்த விவதழாதங்களதழாலும், அதஜேமனதழாடு
ஜேமீர்ந்து அதுஜேம்தழான்றமவதழாரு பின்பு ஃபோலேம் மகதழாண் டே ஒருவர்
ஏன் அத்தவை தொழிலக் கதழாட்டுமிரதழாண்டித்தனெதழான ந டேவடிக்வை தொழிலகயில்
ஈடு்டுவவை தொழிலத ஜேமதர்ந்மதடுத்ததழார் என்்தன் மீததழான
ஊகங்களதழாலும் நிரம்பியுள்ளன.

இத்தவை தொழிலக் எல் ஃபோலேதழா பிதற்றல்களும்,  திட் டேமிட்டு குழபபும்
ஒரு பிரசீதழாரத்தின் ்தழாகெதழாக உள்ளன. “ஜிட் ஹெதழாத் ஜேமள் ஜேதழான்"
்ற்றி் வி்ரங்கவை தொழிலள உள்ள டேங்கி் முக்கி் தகவல்
மவளியீடுகளில் ஒன்று —அததழாவது அவவை தொழிலர பிரிட்டிஷ்
உளவுத்துவை தொழிலறக்கு நன்கு மதரியும் என்ற உண்வை தொழிலெ—
ஜேமவண்டுமென்ஜேமற இருட்டுக்குள் வி டேப்டுகிறது.  அவரது
் டேமும் குரலும் முதன்முதலில் ISIS  கதழாமரதழாளிகளில்
ஒளி்ரப்ப்ட் டே உ டேஜேமனஜேம்,  ீந்ஜேமதகத்திற்கி டேமின்றி
பிரிட்டிஷ் உளவுத்துவை தொழிலற அவவை தொழிலர அவை தொழில டே்தழாளம்
கண்டிருக்கும்.

பிரிட் டேனின் ்தழாதுகதழாபபு ஜேமீவை தொழிலவ MI5, உன்னிப்தழாக அவரது
நகர்வுகவை தொழிலள ெட்டும் கண்கதழாணிக்கவில்வை தொழில ஃபோலே,  அது அவவை தொழிலர
தகவல் அளிப்வரதழாகவும்,  இரகசி் உளவதழாளி்தழாகவும்
நி்மிக்க ஓர் ஆக்கபூர்வெதழான ந டேவடிக்வை தொழிலகவை தொழில்
ஜேமெற்மகதழாண் டேது.  அவை தொழிலத பிரிட் டேன் நதழாளிதழ் Guardian
வி்தழாழனன்று அறிவித்தவை தொழிலதப ஜேம்தழா ஃபோலே,  எம்வதழாஸ உ டேன்
அதன் மததழா டேர்புகள் குறித்து MI5  “ஆழெதழான
ஜேமகள்விகளுக்குப" ்தி ஃபோலேளிக்க ஜேமவண்டியுள்ளது.

அந்த உளவுத்துவை தொழிலற முகவை தொழிலெ அவவை தொழிலர நி்மிக்கும்
மு்ற்சிகளில் மவற்றி அவை தொழில டேந்தததழா என்்தும் அத்தவை தொழிலக்
ஜேமகள்விகளில் தவை தொழில ஃபோலே்தழா்ததழாகும்.  ஜேமவறு வதழார்த்வை தொழிலதகளில்

கூறுவததழானதழால்,  MI5  முன்கூட்டிஜேம் அறிந்திருந்த நிவை தொழில ஃபோலேயில்,
அதன் ஒபபுதலு டேன்ததழான் எம்வதழாஸ சிரி்தழாவிற்கு மீன்றதழாரதழா?

எம்வதழாஸ நி்மிக்கப்ட் டேதழாரதழா என்்தன் மீது அங்ஜேமக ீந்ஜேமதகம்
இருப்ததழால்,  ஏவை தொழிலன் ISIS  ஜிட் ஹெதழாதிஸ்டுகளும் அவ்வதழாஜேமற
மீய்்ப்ட்டிருக்க ஃபோலேதழாம் என்்து மதளிவதழாகிறது.  பிரிட்டிஷ்
உளவுத்துவை தொழிலற "நவை தொழில டேமுவை தொழிலறக் கதழாரரங்களுக்கதழாக"
எம்வதழாஸவை தொழில்க் குறித்து ஜேம்ீ ெறுத்துவிட் டேததழாக பிபிசி
குறிபபிட் டேது. அது மததழா டேர்ந்து குறிபபிடுவை தொழிலகயில், “ஜிட் ஹெதழாதிஸ்ட்
அனுததழாபிகவை தொழிலள உளவுத்துவை தொழிலற முகவை தொழிலெகளுக்கதழாக ஜேமவவை தொழில ஃபோலே
மீய்விக்க மீய்வதில்,  அந்த முகவை தொழிலெகளின் நவை தொழில டேமுவை தொழிலற
ஒருஜேமவவை தொழிலள மததழா டேர்ந்து மகதழாண்டிருக்க ஃபோலேதழாம். இஸ் ஃபோலேதழாமிக் அரச
'தவை தொழில ஃபோலேநகரம்'  ரக்கதழாவிற்குள் அமெரிக்கதழாவும் பிரிட் டேனும்
இரண்டுஜேமெ தகவல் வழங்குனர்கவை தொழிலள மகதழாண்டிருக்கின்றன
என்று நம்்ப்டுகிறது.  இருபபினும் இது மெதழாட் ஹெம்ெத்
எம்வதழாஸயின் ந டேவடிக்வை தொழிலககவை தொழிலள நிறுத்துவதிஜேம ஃபோலேதழா,  அல் ஃபோலேது
அவவை தொழிலர நீதியின் முன்னதழாள் மகதழாண்டு வருவதிஜேம ஃபோலேதழா மிகக்
குவை தொழிலறவதழாகஜேமவ உதவி இருக்கக்கூடுமென மதரிகிறது,”  என்று
குறிபபிட் டேது.

அதன் இத்ததழானத்தில்,  “ஜிட் ஹெதழாதி ஜேமள் ஜேதழானின்"  வி டே்ம்
முக்கி்த்துவெதழானததழாகும்,  ஏமனனில் அது ஜேமெற்கு
ஏகதழாதி்த்தி்த்திற்கும் ISIS க்கும் இவை தொழில டேயி ஃபோலேதழான நிள் ஜேெதழான
உறவுகவை தொழிலளக் குறித்து ஜேம்சகிறது.  ்குப்தழாய்வின் இறுதி்தழாக,
வதழாஷிங் டேனினது ெற்றும் அபபிரதழாந்தி்த்தில் உள்ள அதன்
கூட் டேதழாளிகளினது தவை தொழில ஃபோலேயீடுகளின் ஒரு விவை தொழிலளம்தழாருஜேமள ISIS
ஆகும்.

ஈரதழாக்,  சிரி்தழா ெற்றும் லிபி்தழா ஆகி் மூன்று நதழாடுகளின்
ெதீதழார்்ற்ற அரபு அரீதழாங்கங்கவை தொழிலளக் கவிழ்க்க அமெரிக்க
ஏகதழாதி்த்தி்ம் தவை தொழில ஃபோலேயீடு மீய்வதற்கு முன்னர் வவை தொழிலரயில்,
ஈரதழாக்கிஜேம ஃபோலேதழா அல் ஃபோலேது சிரி்தழாவிஜேம ஃபோலேதழா —அல் ஃபோலேது,  அஜேமத
வி டே்த்தில்,  லிபி்தழாவிஜேம ஃபோலேதழா—ஆயுதஜேமெந்தி் இஸ் ஃபோலேதழாமி்
இ்க்கங்கள் இருந்திருக்கவில்வை தொழில ஃபோலே.

இந்த நதழாடுகளில் ஒரு மில்லி்னுக்கும் அதிகெதழானவர்களின்
வதழாழ்வை தொழிலவயும் ெற்றும் ஒட்டுமெதழாத்தெதழாக ீமூக சீரழிவுகவை தொழிலளயும்
விவை தொழில ஃபோலே்தழாக மகதழாடுத்து,  அமெரிக்க இரதழாணுவம் ெற்றும் CIA
ஆல் கட் டேவிழ்த்துவி டேப்ட் டே ஸ்தம்பிபபு,  ்டுமகதழாவை தொழில ஃபோலேகள்
ெற்றும் ஜேம்ரழிவிலிருந்ஜேமத இத்தவை தொழிலக் இ்க்கங்கள்
மவடித்மதழுந்தன என்்து ெட்டுெல் ஃபோலே.

ISIS க்கு முந்வை தொழிலத் அல் மகதழாய்ததழா ஜேம்தழா ஃபோலேஜேமவ,  இதுவும்
தீர்க்கெதழான மூஜேம ஃபோலேதழா்தழா் ஜேமநதழாக்கங்கவை தொழிலளப பின்்ற்றுவதற்கதழாக
அபபிரதழாந்தி் ெக்கள் மீது கட் டேவிழ்த்துவி டேப்ட் டே அமெரிக்க
ெற்றும் ஜேமெற்கத்தி் ஏகதழாதி்த்தி்த்தின் ஓர் உருவதழாக்கம்
ஆகும்.  லிபி்தழாவில்,  தற்ஜேம்தழாது ISIS  உ டேன் இவை தொழிலரந்துள்ள
இஸ் ஃபோலேதழாமிஸ்டுகள் ததழான், மெமம்ெர் க டேதழாபிவை தொழில் ்தவியிலிருந்து
இறக்க அமெரிக்க-ஜேமநட்ஜேம டேதழா ஜேம்தழாருக்கு பிரததழான
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தவை தொழிலரப்வை தொழில டேகவை தொழிலள வழங்கினர்.  சிரி்தழாவில்,  வதழாஷிங் டேன்
ெற்றும் அதன் கூட் டேதழாளிகளதழால் ஆதரிக்கப்ட் டே ஆட்சி
ெதழாற்றத்திற்கதழான ஒரு ஜேம்தழாரில் ISIS,  அல் மகதழாய்ததழாவு டேன்
இவை தொழிலரபபு மகதழாண் டே அல் நுஸ்ரதழா முன்னணி ெற்றும்
அதுஜேம்தழான்ற இஸ் ஃபோலேதழாமி் ஜேம்தழாரதழாளிகள் குழுக்கள்
அஜேமதஜேம்தழான்ற ்தழாத்திரத்வை தொழிலத வகித்துள்ளன.

எல் ஃபோலேதழா விதத்திலும்,  “அன்னி் நதழாட்டு ஜேம்தழாரதழாளிகள்"
என்றவை தொழிலழக்கப்ட் டேவர்களில் “கிளர்சசி்தழாளர்களின்"
மிகபம்ரி் உட்கூறும் உள்ள டேக்கெதழாகும், அவர்கள் க டேந்த
மூன்றவை தொழிலர ஆண்டுகளதழாக சிரி் ள் ஜேனதழாதி்தி ்ஷார் அலதழார் அல்-
அீதழாத்வை தொழிலத ்தவியிலிருந்து இறக்க முவை தொழிலனந்துள்ளனர்.
ஐஜேமரதழாப்தழா,  வ டேக்கு அமெரிக்கதழா,  ெத்தி் ஆசி்தழா ெற்றும்
எங்மகங்கினும் இருந்தும் உள்மளடுக்கப்ட் டே
நி்ெனங்களு டேன் ஜேமீர்ந்து,  அவர்களின் எண்ணிக்வை தொழிலக
20,000 க்கும் கூடுத ஃபோலேதழாக இருக்குமென ெதிபபீடுகள்
கதழாட்டுகின்றன.

சிரி்தழாவிற்குள் நுவை தொழிலழயும் இத்தவை தொழிலக் ஜேம்தழாரதழாளிகவை தொழிலளக்
குறித்து ஊ டேகங்கஜேமளதழா,  ஏஜேமததழாவிதத்தில் புரி்தழாத புதிரதழாக
சித்தரிக்கின்றன,  ஆனதழால் அவர்கள் அங்ஜேமக எவ்வதழாறு
வந்ததழார்கள் என்ற ஜேமகள்விக்கு ச ஃபோலே்ெதழாக ்தி ஃபோலேளித்துவி டே
முடியும். சிஐஏ, MI5 ெற்றும் ஏவை தொழிலன் ஜேமெற்கத்தி் உளவு
முவை தொழிலகவை தொழிலெகள் சிரி் ஜேம்தழார்களத்திற்கு முவை தொழிலறஜேம்
அவர்களின் நதழாடுகளிலிருந்து இஸ் ஃபோலேதழாமி்வதழாதிகள்
்்ணித்திருப்வை தொழிலதக் குறித்து மவறுெஜேமன கண்மூடி
இருக்கின்றன என்்து ெட்டுெல் ஃபோலே,  அவை தொழிலவ அவர்கவை தொழிலள
மீ்லூக்கத்ஜேமததழாடு ஊக்கப்டுத்தின. அமெரிக்கதழாவின் ஒரு
முக்கி் கூட் டேதழாளி்தழான துருக்கி,  இத்தவை தொழிலக் உட்கூறுகள்
அதன் எல்வை தொழில ஃபோலேகவை தொழிலளக் க டேந்து சிரி்தழாவிற்குள் நுவை தொழிலழ்
உதவியுள்ளது.

ஜேமெற்கத்தி் அரீதழாங்கங்களும் ஊ டேகங்களும் சிரி்தழாவில்
உள்ள ISIS ஜேம்தழான்ற ீக்திகவை தொழிலள, ஒரு மகதழாடுங்ஜேமகதழா ஃபோலேருக்கு
எதிரதழான ஒரு முற்ஜேம்தழாக்கதழான ஜேம்தழாரதழாட் டேத்வை தொழிலத ந டேத்தும்
ள் ஜேனநதழா்க "புரட்சி்தழாளர்களதழாக"  சித்தரித்தன என்்வை தொழிலத
மீண்டும் நிவை தொழிலனவுகூர ஜேமவண்டும்.  ஆத்திரமூட் டேல்கவை தொழிலள
முடுக்கி விட் டேதன் மூ ஃபோலேெதழாக தூண்டிவி டேப்ட் டே அந்த
ஜேம்தழார்,  ஒரு “ெனிததழாபிெதழான"  தவை தொழில ஃபோலேயீட்டிற்கதழான
நி்தழா்ப்தழா டேதழாக எடுத்துக் கதழாட் டேப்ட் டேது.

வதழாஷிங் டேனும் அதன் கூட் டேதழாளிகளும் ஜேமநரடித் தவை தொழில ஃபோலேயீட்டின்
அசசறுத்தவை தொழில ஃபோலே மததழா டேர்ந்து தீவிரப்டுத்தி இருந்த
நிவை தொழில ஃபோலேயில்,  ம்ரும் எண்ணிக்வை தொழிலகயி ஃபோலேதழான இஸ் ஃபோலேதழாமி்வதழாத
"கிளர்சசி்தழாளர்கவை தொழிலள"  ஆதரிப்தற்கதழாக ஆயுதங்களும்
நிதியுதவிகளும் ்தழாய்சீப்ட் டேன.  ஒ்தழாெதழா நிர்வதழாகம்
மீப டேம்்ர் 2013 இல் சிரி்தழா மீது ஒரு ்்ங்கரெதழான
குண்டுவீசவை தொழிலீ ந டேத்துவதன் விளிம்பிற்கு மீன்றது, பின்னர்
எதிர்்தழாரதழாத எதிர்பபின் முன்னதழால் ஒரு தந்திஜேமரதழா்தழா்
பின்னவை தொழில டேவை தொழிலவ எடுக்க ஜேமவண்டியிருந்தது.

சிரி்தழாவின் ெண்ணில் இருந்த இஸ் ஃபோலேதழாமி்வதழாத ீக்திகஜேமள
கூ டே அவர்கள் இரட்வை தொழில டே-ஜேமவ டே ந டேவடிக்வை தொழிலகக்கு
்லி்தழாவததழாக உரர்ந்ததழார்கள்.  ஓர் அவை தொழிலர-நூற்றதழாண்டுக்கு
முன்னர் பிக்ஸ் வவை தொழிலளகு டேதழாவில் ம்ரிதும் சிஐஏ இன்

கியூ் எதிர்புரட்சி்தழாளர்களுக்கு மீய்்ப்ட் டேவை தொழிலதப ஜேம்தழா ஃபோலேஜேமவ,
அவர்களுக்கு வதழாக்குறுதி அளிக்கப்ட் டே அமெரிக்க வதழான்வழி
ஆதரவு கிவை தொழில டேக்கதழாெல்,  ்தில் ந டேவடிக்வை தொழிலகயில் அழிந்து
ஜேம்தழானதழார்கள். இறுதி்தழாக, அது ஜேமெற்கத்தி் பிவை தொழிலர்தழாளிகளின்
மததழா டேர்சசி்தழான கழுத்தறுபபின் வடிவத்வை தொழிலத ெட்டும்
எடுக்கவில்வை தொழில ஃபோலே,  ஆனதழால் அமெரிக்க ்யிற்சி அளிக்கப்ட் டே
்தழாதுகதழாபபு ்வை தொழில டேகள் மீது ஈரதழாக்கில் ஜேமததழால்விவை தொழில்யும்
செத்தி்து.

ெத்தி் கிழக்கில் அதன் புதி் தவை தொழில ஃபோலேயீட்டிற்கதழான ஆதரவை தொழிலவப
ம்றும் ஒரு மு்ற்சியில்,  வதழாஷிங் டேன் அந்த கழுத்தறுபபு
ந டேவடிக்வை தொழிலககவை தொழிலள ீதழாக்கதழாக ்ற்றிக் மகதழாண்டுள்ளது.  ஆனதழால்
ISIS  ெற்றும் அதன் கூட்டிவை தொழிலரபபு பிரிவுகளதழால் சிரி்
அ ஃபோலேதழாவை தொழிலவட்,  கிறிஸ்துவர்கள் ெற்றும் சிவை தொழிலறபிடிக்கப்ட் டே
கட் டேதழா் இரதழாணுவ ஜேமீவை தொழிலவ வீரர்களுக்கு எதிரதழாக அஜேமத
ஜேம்தழான்ற அட்டூழி்ங்கள் ந டேத்தப்டும் ஜேம்தழாது,  ஒ்தழாெதழா
நிர்வதழாகம் ்தழாரதழாதது ஜேம்தழா ஃபோலே திரும்பி மகதழாண் டேது.

“ஜிட் ஹெதழாதி ஜேமள் ஜேதழான்"  ்ற்றி் வி்ர மவளியீடுகவை தொழிலள அடுத்து,
பிரிட் டேனின் ஜேம டேதழாரி பிரதெ ெந்திரி ஜேம டேவிட் ஜேமகெரூன்
அந்நதழாட்டின் ்தழாதுகதழாபபு ஜேமீவை தொழிலவயின் உறுபபினர்கவை தொழிலள "ம்ரும்
திறவை தொழிலெ்தழாளர்களதழாகவும்,  கடின உவை தொழிலழப்தழாளர்களதழாகவும்,
அர்ப்ணிபபு மகதழாண் டேவர்களதழாகவும்,
வை தொழிலதரி்ெதழானவர்களதழாகவும்"  வர்ணித்து,  அதற்கு ஜேம்ரதழாதரவை தொழிலவ
மவளிப்டுத்தினதழார். அவர்கள் "ம்ரும் சிக்க ஃபோலேதழான முடிவுகவை தொழிலள
எடுக்க ஜேமவண்டி இருப்தற்கதழாக"  அவரது அனுததழா்ங்கவை தொழிலள
அவர் அறிவித்ததழார். “அவர்கவை தொழிலளப ்தழாரதழாட்டித் தட்டிக்மகதழாடுக்க
ஜேமவண்டி்து மிகவும் முக்கி்ெதழாகும்,”  என்று அவர்
வலியுறுத்தினதழார்.

பிரிட் டேன் ஒரு மீ்ல்்டும் ள் ஜேனநதழா்கெதழாக இருந்திருந்ததழால்,
மெதழாட் ஹெம்ெத் எம்வதழாஸ ெற்றும் ISIS  உ டேன் MI5  வகித்த
்தழாத்திரம் ெற்றும் அதன் மததழா டேர்புகவை தொழிலளப ்ற்றி்
மவளியீடுகவை தொழிலள ம்தழாதுவதழாக ஒரு நதழா டேதழாளுென்ற விீதழாரவை தொழிலரக்கு
உட்்டுத்தி இருக்கும்;  அது அரீதழாங்கத்வை தொழிலத கவை தொழில ஃபோலேக்க
வலியுறுத்தி இருக்கும்.

ஆனதழால் வதழாஷிங் டேவை தொழிலனப ஜேம்தழா ஃபோலேஜேமவ இ ஃபோலேண் டேனிலும்,
அரீதழாங்கம் ம்ரிதும் இரதழாணுவம் ெற்றும் உளவுத்துவை தொழிலற
எந்திரத்ததழால் வை தொழிலகப்ற்றப்ட்டு உள்ளது. அவற்றின் குற்றங்கள்,
உ டேந்வை தொழிலத்தழாய் இருக்கும் ம்ருநிறுவன கட்டுப்தழாட்டி ஃபோலேதழான
ஊ டேகங்களின் உதவியு டேன் முவை தொழிலற்தழாக மூடி
ெவை தொழிலறக்கப்டுகின்றன.

பிரிட் டேன்,  அமெரிக்கதழா ெற்றும் ீர்வஜேமதீ அளவில் உள்ள
மததழாழி ஃபோலேதழாளர்கவை தொழிலள ம்தழாறுத்த வவை தொழிலரயில்,  உள்நதழாட்டில்
ஒடுக்குமுவை தொழிலற ெற்றும் மவளிநதழாட்டில் ஜேம்தழார் விரிவதழாக்கத்வை தொழிலத
நி்தழா்ப்டுத்த —ஏகதழாதி்த்தி்த்ததழால் ஜேமததழாற்றுவிக்கப்ட் டே
பிரதழான்மகன்ஸ்டீன் அரக்கன்—ISIS  இன் குற்றங்கவை தொழிலளச
சரண்டுவதற்கதழான எல் ஃபோலேதழா மு்ற்சிகளுக்கும் ஒரு
விட்டுமகதழாடுப்ற்ற எதிர்பவை தொழில்யும்,  ெற்றும் ஒரு ஜேமீதழாீலிீ
ெற்றும் ீர்வஜேமதீ ஜேமவவை தொழில ஃபோலேத்திட் டேத்தின் அடிப்வை தொழில டேயில் ஒரு
நிள் ஜேெதழான ஜேம்தழார் எதிர்பபு இ்க்கத்வை தொழிலதயும் கட் டேவை தொழிலெக்க
ஜேமவண்டி்தன் அவசி்த்வை தொழிலத ெட்டுஜேமெ இத்தவை தொழிலக் வி்ர
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