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பயங்கரவவாதத்தின் புவிபுவிசவார் அரசியல

குறித்த புரிதல
Bill Van Auken,   8 June 2017

ஈராக் மற்றும் சிரிசிரியாவின் இஸ்ின் இஸ்லாமிக் அரசு (ISIS)  மீத

சாட்டப்பட்ட ஒரு நீண்ட நீண்ட த ாடர்ச்சிசிரியான இரத் ந்ான இரத்தந்த ாய்ந் 

பசிரியங்கரவா   ாக்கு ல்களில் சமீபத்திசிரியத,  ஈரானிசிரிய
நாடாளுமன்றம் (மஜ்லிஸ்) மீதம் மற்றும் இஸ்ின் இஸ்லாமிக் குடிசிரியரசின்

மறறந்  நீண்ட தபருந் றின் இஸ்லவர் இமாம் நீண்ட தகாான இரத்தந்தமனியின் (Imam Khomeini)
கல்ின் இஸ்லறற மாடம் மீதம் நடந்  ஒருங்கிற ஒருங்கிணைந்  ஆயு 

 ாக்கு ல்களுடன், பு னன்று அதிகாறின் இஸ்ல ஈரானில் கட்டவிழ்ந் த.
அதில் குறறந் பட்சம் 12  ான இரத்தந்தபர் நீண்ட தகால்ின் இஸ்லப்பட்டனர்,  43  ான இரத்தந்தபர்
காசிரியமறடந் னர்.

நீண்ட த ஹ்ரானில் நடந்   ாக்கு ல்களுக்கு அநீண்ட தமரிக்க அரசாங்கம்
மற்றும் ான இரத்தந்தமற்கத்திசிரிய ஊடகங்களின் பிரதிபலிப்புகள, மான்நீண்ட தசஸ்டர்

அரங்கில் 22 ான இரத்தந்தபர் நீண்ட தகால்ின் இஸ்லப்பட்ட ான இரத்தந்தம 22 குண்டுநீண்ட தவடிப்பு மற்றும்
கடந்  சனிசிரியன்று ஒன்பத ான இரத்தந்தபறர பலி நீண்ட தகாண்ட இின் இஸ்லண்டன் பாின் இஸ்ல

 ாக்கு ல்கள ஆகிசிரியறவ மீ ான அவர்களின்
விறடயிறுப்பிலிருந்த நீண்ட த ளிவாக முரண்பட்டுளளத.

ட்ரம்ப்பின் நீண்ட தவளறள மாளிறக,  முற்றிலுமாக ஈரான்

படுநீண்ட தகாறின் இஸ்லகறள நிசிரியாசிரியப்படுத்தி ஒரு வக்கிரமான அறிக்றக
நீண்ட தவளியிட்டத.  அத அறிவித் த,  “பசிரியங்கரவா த்ற 

ஊக்குவிக்கும் நாடுகள அவர்கள ஊக்குவித்  அரக்கனுக்ான இரத்தந்தக
அவர்கான இரத்தந்தள பலிசிரியாகும் அபாசிரியத்ற  எதிர்நீண்ட தகாளகிறார்கள என்ான இரத்தந்தற

நாங்கள கூறுான இரத்தந்தவாம்.”  இான இரத்தந்த  மான இரத்தந்தனாபாவம் ஈரானிசிரியர்களின்
உயிரிழப்புக்கு ஒப்பீட்டளவில் ஊடகங்களத அின் இஸ்லட்சிசிரியத்திலும்

பிரதிபலிப்றபக் கண்டத. ஈரானுக்கு எதிரான பசிரியங்கரவா மானத,
அநீண்ட தமரிக்க ஏகாதிபத்திசிரியம் மற்றும் அ ன் பிராந்திசிரிய

கூட்டாளிகளுக்கு ஒத்திறசவாக தீர்க்கமான அரசிசிரியல்
ான இரத்தந்தநாக்கங்களுக்கு ான இரத்தந்தசறவசிரியாற்றுகிறத என்பற  நீண்ட த ளிவாக புரிந்த

நீண்ட தகாளளின் இஸ்லாம்.

நீண்ட த ஹ்ரானின்  ரப்பிலிருந்த, அத் ாக்கு ல்களுக்கு விறடயிறுப்பு
ான இரத்தந்தநரடிசிரியாக இருந் த.  அத  ாக்கு லுக்கான நீண்ட தபாறுப்றப

அநீண்ட தமரிக்கா மற்றும் அ ன் பிர ான பிராந்திசிரிய கூட்டாளிசிரியான
சவூதி அான இரத்தந்தரபிசிரியாவின் முன்னால் நிறுத்திசிரியத. “இந்  பசிரியங்கரவா 

 ாக்கு ல்,  அநீண்ட தமரிக்க ஜனாதிபதியும் (நீண்ட தடானால்ட் ட்ரம்ப்)
பசிரியங்கரவாதிகறள ஆ ரிக்கும் பிற்ான இரத்தந்தபாக்கு (சவூதி)

 றின் இஸ்லவர்களும் சந்தித்த நீண்ட தவறும் ஒரு வாரத்திற்குப் பின்னர்
நடந்தளளத,” என்று ஈரானின் புரட்சிகர பாதகாப்பு பறட (IRGC)

நீண்ட தவளியிட்ட ஓர் அறிக்றகறசிரிய ஈரானிசிரிய ஊடகங்கள பிரசுரித் ன.
இத் ாக்கு ல்,  அறடசிரியாளம் கா ஒருங்கிணைத் க்க அரசு

நடவடிக்றகசிரியாளர்களுடன் கருத்நீண்ட த ாருமித்த,  தீர்க்கமான புவிசார்
மூான இரத்தந்தின் இஸ்லாபாசிரிய ான இரத்தந்தநாக்கங்கறள முன்நீண்ட தனடுக்கும் ான இரத்தந்தநாக்கில்

நடத் ப்பட்ட ஓர் அரசிசிரியல் நடவடிக்றகசிரியாக நீண்ட த ஹ்ரானில் புரிந்த
நீண்ட தகாளளப்பட்டத.

மான்நீண்ட தசஸ்டர் மற்றும் இின் இஸ்லண்டனிலும்,  அத்தடன் பாரீஸ்,

புரூநீண்ட தசல்ஸ் மற்றும் அ ற்கு முன்னர் பின் இஸ்ல இடங்களிலும்
நடத் ப்பட்ட முந்ற சிரிய பசிரியங்கரவா  நடவடிக்றககளுக்கும்

இான இரத்தந்த ான இரத்தந்தசிரிய கூறின் இஸ்லாம்.

ான இரத்தந்தமற்கத்திசிரிய ஊடகங்கள வழறமசிரியாக இத் றகசிரிய அட்டூழிசிரியங்கள
ஒவ்நீண்ட தவான்றறயும்,  "தீசிரியவர்கள"  அல்ின் இஸ்லத ம ரீதியில்

நீண்ட தவறுப்புறடசிரியவர்களின்  னித் னிசிரியாக நடவடிக்றககளாக,
முட்டாளகளால் நடத் ப்பட்ட பகுத் றிவற்ற நடவடிக்றககளாக

றகசிரியாளகின்றன.  சிரிய ார்த் த்தில்,  இறவ தீர்க்கமான அரசிசிரியல்
ான இரத்தந்தநாக்கங்கறள பின்பற்றுவ ற்காக சர்வான இரத்தந்த சரீதியில்

ஒருங்கிற ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு நடவடிக்றகயின் பாகமாக உளளன.

அநீண்ட தமரிக்க,  பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிநீண்ட தரஞ்சு ஏகாதிபத்திசிரியம்,  மத்திசிரிய
கிழக்கில் வின் இஸ்லதசாரி மு ின் இஸ்லாளித்தவ ஆட்சிகளுடனும் மற்றும்

அறவ நிதியு வி மற்றும் ஆயு ங்கள வழங்கி ஊக்குவித் 
இஸ்ின் இஸ்லாமிசிரியவா  சக்திகளுடனும் கருத்நீண்ட த ாருமித்த ான இரத்தந்தவறின் இஸ்ல

நீண்ட தசய்த நடத்திசிரிய மிகப்நீண்ட தபரும் வன்முறறான இரத்தந்தசிரிய, ஐான இரத்தந்தராப்பா வீதிகளில்
நடக்கும் வன்முறறக்கு கீழறமந்தளளத.

ISIS, அதான இரத்தந்தவ கூட, நீண்ட த ாடர்ச்சிசிரியான பின் இஸ்ல ஏகாதிபத்திசிரிய ான இரத்தந்தபார்களின்

ான இரத்தந்தநரடி விறளவாகும். ஆப்கானிஸ் ானில் ான இரத்தந்தசாவிசிரியத் ஆ ரவிின் இஸ்லான
அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சிஐஏ முடுக்கிவிட்ட இஸ்ின் இஸ்லாமிசிரியவா 

அடிப்பறடவாதிகளத ான இரத்தந்தபாரில் உருவான அல் நீண்ட தகாய் ாவிலிருந்த
உறடந்த வந்  ஒரு அறமப்பு  ான் ISIS. அத மில்லிசிரியன்

க ஒருங்கிணைக்கான ஈராக்கிசிரியர்கள நீண்ட தகால்ின் இஸ்லப்பட்ட அநீண்ட தமரிக்காவின்
ஈராக்கிற்கு எதிரான ஆக்கிரமிப்பு ான இரத்தந்தபாரில் இற ஒருங்கிணைத்தக்

நீண்ட தகாளளப்பட்டு,  பின்னர் லிபிசிரிய  றின் இஸ்லவர் நீண்ட தமைவர் மௌம்மர் கடாபிறசிரிய
கவிழ்க்க 2011  ான இரத்தந்தபாரில் பசிரியன்படுத் ப்பட்டத.  பின்னர் சிரிசிரியாவில்

ஆட்சி மாற்றத்திற்கான ான இரத்தந்தபாரில் சிஐஏ உ வியுடன் அ ற்குள
ான இரத்தந்தபாராளிகளும் ஆயு ங்களும் நீண்ட தவளளநீண்ட தமன பாய்ச்சப்பட்டன.

பசிரியங்கரவா த்தின் இந்  சமீபத்திசிரிய சுற்றானத,  சிரிசிரியாவில்

நீண்ட தமதவான அநீண்ட தமரிக்க  றின் இஸ்லயீடு மீதம் மற்றும் ஆறாண்டு காின் இஸ்ல
ஆட்சி மாற்றத்திற்கான இந்  ான இரத்தந்தபாறர நீண்ட தவற்றிகரமாக முடிவுக்குக்

நீண்ட தகாண்டு வருவதில் வாஷிங்டன் ான இரத்தந்த ால்வி அறடந்திருப்ப ன்
மீதம் வாஷிங்டனின் மத்திசிரிய கிழக்கு கூட்டாளிகள மற்றும் அ ன்

இஸ்ின் இஸ்லாமிசிரியவா  பினாமி சக்திகளிறடான இரத்தந்தசிரிய அதிகரித்த வரும்
அதிருப்தியில் அ ன் ான இரத்தந்தவர்கறளக் நீண்ட தகாண்டுளளத. 

இத் ாக்கு ல்களுக்கு உத் ரவு நீண்ட தகாடுப்பவர்கள,  இின் இஸ்லண்டன்,

பாரீஸ் மற்றும் ஏறனசிரிய இடங்களில் உளவுத்தறற முகறமகள
மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுடன் நீண்ட தநருக்கமான நீண்ட த ாடர்புகறள

அனுபவித்தக் நீண்ட தகாண்டு,  உசிரியர்-வர்க்க அண்றட அசிரியின் இஸ்லார்
இறடான இரத்தந்தசிரிய வாழ்கின்றனர். இவர்கள அறிசிரியப்படா வர்கள இல்றின் இஸ்ல,

அநீண்ட தமரிக்க ஆ ரவிின் இஸ்லான சிரிசிரியா ான இரத்தந்தபார் அ ன் ான இரத்தந்தநாக்கங்கறள



எட்டுமானால் டமாஸ்கஸின் உசிரியர்மட்ட மந்திரிகள மற்றும் அரசு

அதிகாரிகளிறடான இரத்தந்தசிரிய இவர்கறளக் கா ஒருங்கிணை முடியும். 

பசிரியங்கரவா  அட்டூழிசிரியங்கறள ான இரத்தந்தமற்நீண்ட தகாளபவர்கள நீண்ட தசின் இஸ்லவு
நீண்ட தசய்சிரியப்பட்ட உறடறமகளாவர்,  அடிவருடி சிப்பாய்களான

இவர்கள மத்திசிரிய கிழக்கில் ஏகாதிபத்திசிரியம் நடத்தம்
படுநீண்ட தகாறின் இஸ்லசிரியால் சீற்றமறடயும் பரந்  அடுக்குகளிறடான இரத்தந்தசிரிய

எளி ாக பிரதியீடு நீண்ட தசய்சிரியப்படுகிறார்கள.

பாரிசிரிய ஊடகங்கள எப்ான இரத்தந்தபாதான இரத்தந்தம,  இத் றகசிரிய  ாக்கு ல்கறள
 டுக்க  வறிசிரியற ,  பாதகாப்பு பறடகள “புளளிகறள

இற ஒருங்கிணைக்க"  (connect  the  dots)   வறிசிரிய ஒரு விடசிரியமாக
சித் ரிக்கின்றன.  இந்  நீண்ட தசாற்நீண்ட தறாடர் இப்ான இரத்தந்தபாத நிரந் ரமாக

றகவிடப்பட ான இரத்தந்தவண்டிசிரியத.  ஏநீண்ட தனனில் நறடமுறறசிரியளவில்
ஒவ்நீண்ட தவாரு விடசிரியத்திலும்,  சம்பவங்களில் சம்பந் ப்பட்டவர்கள

அதிகாரிகளுக்கு நன்கறிசிரியப்பட்டவர்களாக உளளனர்.

இங்கிின் இஸ்லாந்தில் நடந்  சமீபத்திசிரிய  ாக்கு ல்களில் நீண்ட த ாடர்புகள
மறின் இஸ்லப்பூட்டுகின்றன,  அ ற்கு முந்ற சிரிய பசிரியங்கரவா 

நடவடிக்றககளில் அான இரத்தந்த ான இரத்தந்தபான்ற உண்றமகள நீண்ட தவளிசிரியாகி உளள
ான இரத்தந்தபாதம் கூட இவ்வாறு நடத் ப்படுகிறத.  இின் இஸ்லண்டன் பாின் இஸ்ல

படுநீண்ட தகாறின் இஸ்ல  ாக்கு ல் ாரிகளில் ஒருவரான Yousseff  Zaghba,

சிரிசிரியாவிற்கு பசிரியணிக்க முசிரியல்றகயில் இத் ாலிசிரிய விமான

நிறின் இஸ்லசிரியத்தில்  டுத்த நிறுத் ப்பட்ட ான இரத்தந்தபாத,  அவர்
"பசிரியங்கரவாதிசிரியாக விரும்புவ ாக"  சு ந்திரமாக ஒப்புக்

நீண்ட தகாண்டதடன், ISIS சம்பந் மான ஒரு புத் கமும் றவத்திருந் ார்.
மற்நீண்ட தறாருவர் பிரிட்டிஷ் நீண்ட த ாறின் இஸ்லக்காட்சி ஆவ ஒருங்கிணைப் படநீண்ட தமான்றில்

காட்டப்பட்டவர்,  Regent  பூங்காவில் ISIS நீண்ட தகாடி ஒன்றற அவர்
பறக்கவிட்டதம் அவர் நீண்ட தபாலிஸ் உடன் ான இரத்தந்தமா லில் ஈடுபட்டு றகத

நீண்ட தசய்சிரியப்பட்டற  அந்  ஆவ ஒருங்கிணைப்படம் காின் இஸ்லவரிறச கிரமமாக
காட்டிசிரியத.

அான இரத்தந்த ான இரத்தந்தபாின் இஸ்ல,  மான்நீண்ட தசஸ்டர்  ற்நீண்ட தகாறின் இஸ்ல குண்டு ாரி சல்மான்

அான இரத்தந்தபடிறசிரிய பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள நன்கறிந்திருந் னர்.  லிபிசிரிய
இஸ்ின் இஸ்லாமிசிரிய ான இரத்தந்தபாராளிகள குழு (LIFG) இன் அங்கத் வர்களாக

இருந்  அவர் நீண்ட தபற்ான இரத்தந்தறார்கள,  2011  இல் நீண்ட தமைவர் மௌம்மர் கடாபிக்கு
எதிரான அநீண்ட தமரிக்க-ான இரத்தந்தநட்ான இரத்தந்தடா ஆட்சி மாற்ற நடவடிக்றகயில்

பங்குபற்ற லிபிசிரியாவிற்கு திரும்பி நீண்ட தசல்ின் இஸ்ல
அனுமதிக்கப்பட்டிருந் னர்.  அான இரத்தந்தபடிான இரத்தந்தசிரிய கூட லிபிசிரியாவில் லிபிசிரிய

இஸ்ின் இஸ்லாமிக் அரசு நடவடிக்றகசிரியாளர்கறளயும்,  சிரிசிரிய உளநாட்டு
ான இரத்தந்தபார் அனுபவஸ் ர்கறளயும் சந்தித்திருந் ான இரத்தந்த ாடு, மான்நீண்ட தசஸ்டரில்

இருந்  ான இரத்தந்தபாத அவர்கான இரத்தந்தளாடு நீண்ட தநருக்கமான உறவுகறளப் ான இரத்தந்தபணி
வந் ார்.

“பசிரியங்கரவா த்திற்கு எதிரான ான இரத்தந்தபார்"  என்றறழக்கப்படும் 16

ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் என்ன நீண்ட த ளிவாகிறத என்றால் —9/11
விமானக் கடத் ல்காரர்கள வறர பின்ான இரத்தந்தனாக்கி நீண்ட தசன்று பார்த் ால்

—  இந்  கூறுபாடுகள ஒளிவு மறறவின்றி மத்திசிரிய கிழக்கு,
ஐான இரத்தந்தராப்பா மற்றும் அநீண்ட தமரிக்காவிலும் கூட உளான இரத்தந்தளயும்

நீண்ட தவளிான இரத்தந்தசிரியயும் நகர்ந்தளளன என்பத மட்டுமல்ின் இஸ்ல,  மாறாக அரசு
பாதகாப்புக்கு நிகரான ஒன்றின் கீழ் இருந்தளளன.

அவர்கள கடவுச்சீட்டு பரிான இரத்தந்தசா றன இடத்ற  எட்டும் ான இரத்தந்தபாத,

அவர்களத நீண்ட தபசிரியர்கான இரத்தந்தளாடு அவர்கள  டுக்கப்படக் கூடாத என்ற
தீர்க்கமான குறிப்புகளுடன் வந்த விடுகின்றன. “ஐசிரியா உங்கள

புகலிடத்திற்கு வாருங்கள,  லிபிசிரியாவில் உங்கள விடுமுறறறசிரிய

சிறப்பாக கழித்தீர்களா?” “சிரிசிரியாவிலும் சிறித சுற்றுின் இஸ்லா காின் இஸ்லத்ற 
கழித்தீர்களா?”

இந்  வரம்பில்ின் இஸ்லா அதிகாரத்ற  அவர்கள ஏன் அனுபவிக்க

முடிந் த? ஏநீண்ட தனன்றால் அவர்கள அநீண்ட தமரிக்க மற்றும் ஐான இரத்தந்தராப்பிசிரிய
உளவுத்தறறயின் றகக்கூலிகளாக இருந் தடன்,  லிபிசிரியாவில்

இருந்த சிரிசிரியா வறரயில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான ான இரத்தந்தபார்களிலும்
மற்றும் அ ற்கு அங்காலும் ஏகாதிபத்திசிரிய நின் இஸ்லன்கறள கூடு ின் இஸ்லாக

முன்நீண்ட தனடுக்க நீண்ட த ாடுக்கப்பட்டு வருகின்ற ான இரத்தந்தபார்களிலும்
அவசிசிரியமான பினாமிகளாக இருந்தளளனர்.

அப்பாவி மக்கள அவர்களின் உயிர்கறள பலி நீண்ட தகாடுக்கும்

வறகயில், சந் ர்ப்பத்திற்ான இரத்தந்தகற்ப இந்  கூறுபாடுகள அவர்களுக்கு
உ விசிரியர்களுக்கு எதிராகான இரத்தந்தவ திரும்புகின்றன என்றால்,  அத

விசிரியாபாரம் நீண்ட தசய்வ ற்குரிசிரிய விறின் இஸ்லயின் பாகமாக நடக்கிறத.

பசிரியங்கரவா  நடவடிக்றககளுக்குப் பின்னர்,  அரசாங்கங்கள
ஒடுக்குமுறற மற்றும் கண்காணிப்றப அதிகரிக்கும்

நடவடிக்றககறளக் நீண்ட தகாண்டு விறடயிறுக்கின்றன.  தருப்புகள
வீதிகளில் இறக்கிவிடப்படுகின்றன,  ஜனநாசிரியக உரிறமகள

இறடநிறுத் ம் நீண்ட தசய்சிரியப்படுகிறத,  பிரான்சில் நீண்ட தசய் ற ப் ான இரத்தந்தபாின் இஸ்ல,
அவசரகாின் இஸ்ல நீண்ட தநருக்கடி நிறின் இஸ்ல அம்மண்ணில் சட்டமாக

முன்னுக்குக் நீண்ட தகாண்டு வரப்படுகிறத. இத் றகசிரிய நடவடிக்றககள
எல்ின் இஸ்லாம் எதிர்காின் இஸ்ல  ாக்கு ல்கறளத்  டுக்கும் அர்த் த்தில்

பார்த் ால் ஒன்றுக்கும் பிரான இரத்தந்தசிரியாசனமற்றறவ,  ஆனால் உளநாட்டு
மக்கறளக் கட்டுப்படுத் வும் மற்றும் சமூக அறமதியின்றமறசிரிய

ஒடுக்கவும் சிறப்பாக ான இரத்தந்தசறவசிரியாற்றுகின்றன.

இத் றகசிரிய சம்பவங்களின் ஒன்றறர  சாப் த்திற்கும் அதிக
காின் இஸ்லத்திற்குப் பின்னர் என்ன நீண்ட தவளிப்பறடசிரியாக இருக்கிறான இரத்தந்த ா

அற க் கூட ஊடகங்கள குறிப்பிட மறுக்கின்றன என்றால், அத
பசிரியங்கரவா ம்,  ான இரத்தந்தமற்கத்திசிரிய உளவுத்தறற முகறமகள மற்றும்

மத்திசிரிய கிழக்கில் முடிவில்ின் இஸ்லா ான இரத்தந்தபார்களுக்கு இறடான இரத்தந்தசிரிய
முழுறமசிரியான நீண்ட த ாடர்பு எந் ளவிற்கு முழுறமசிரியாக

அறமப்புமசிரியமாக்கப்பட்டுளளத என்ப ற்கு ஒரு அளவீடாக
உளளத.

எல்ின் இஸ்லா இடங்களிலும் இரத் மும் அழிறவயும் முகப்பில் விட்டுச்

நீண்ட தசல்லும் இத் றகசிரிய ஏகாதிபத்திசிரிய நடவடிக்றககளுக்கு அப்பாவி
ஆண்களும்,  நீண்ட தபண்களும்,  குழந்ற களும்,  அவர்கள

இின் இஸ்லண்டனில் இருந் ாலும் சரி அல்ின் இஸ்லத மான்நீண்ட தசஸ்டர்,  பாரீஸ்,
நீண்ட த ஹ்ரான்,  பாக் ாத் அல்ின் இஸ்லத காபூலில் இருந் ாலும் சரி,

நீண்ட தகாடூரமாக விறின் இஸ்ல நீண்ட தகாடுக்க நீண்ட தசய்சிரியப்பட்டு வருகிறார்கள.

பசிரியங்கரவா   ாக்கு ல்கறள நிறுத்தவநீண்ட த ன்பத,  சூறறசிரியாடும்
ான இரத்தந்தபார்களுக்கு ஒரு ான இரத்தந்தமாசடி சாக்குான இரத்தந்தபாக்காக உளள

"பசிரியங்கரவா த்திற்கு எதிரான ான இரத்தந்தபார்"  என்றறழக்கப்படுவற 
முடிவுக்கு வருவ ற்கான ஒரு ான இரத்தந்தபாராட்டத்திலிருந்த

நீண்ட த ாடங்குகிறத,  இத் றகசிரிய ான இரத்தந்தபார்களில் ஏகாதிபத்திசிரிய
உளவுச்ான இரத்தந்தசறவகள மற்றும் இராணுவ கட்டறளசிரியகங்களுடன்

இரகசிசிரிய ஒத்தறழப்பில் நீண்ட தசசிரியல்படும் அல் நீண்ட தகாய் ா மற்றும்
அ ன் தற ஒருங்கிணை அறமப்புகள பினாமி  றரப்பறடகளாக

பசிரியன்படுத் ப்படுகின்றன.


