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இங்கிலிலாந்து உயரடுக்கு க்கு பிலாரிலாசூட
துணுணைப்க்கு பண்படைப்பிரிவ, க்கு பயிற்சிக்்சிக்கிலான இலக்்சிக்கிலா்சிக்க
க்சிக்கிலார்பினின் க்கு ப்படைங்்சிக்கணடங்களைப் க்கு பயன்க்கு படுத்துகிறது 

By the Socialist Equality Party (UK),   4 April 2019 

தொழழிற் கட்சி ொதல தலைவர் தர் ஜெர்மி ்மி ககழர்பினின் படங்கதலின் படங்களை ்மி க ழக்க
உயரடுக்கு பழரழசூட் துதலூட் துணைப்பதலடப்பிரிவின் சிப்பழய்கள
்மி கொழட்டழக்கதலின் படங்களைச் சுடும் கழதூட் துணைழள,  பிரிட்டனின் ஆளும் உயரடுக்கழல
கின் படங்களைறிவிடப்பட்டு வருகன்ற அரசியல வன்முதலற சூழலுக்கு ஒரு
மரூட் துணைகதியி தலைழன எச்சரிக்தலகயழகும்.

இந்ொ கழதூட் துணைழள ட்வீட்டரில கசியவிடப்படுவொற்கு முன்னொழக
ஸ்னழப்்மி கசட்டில பதி்மி கவற்றப்பட்டிருந்ொது.   ழன்கு பழரழசூட் பதலடப்பிரிவ
சிப்பழய்கள தலகத்துப்பழக்கயழல மீண்டும் மீண்டும் ்மி ககழர்பின் படத்தலொ
்மி க ழக்க சுடுவதலொ இதில கழூட் துணைமுடிகறது.  ்மி ககமிரழ ்மி ககழர்பின் படத்தலொ
்மி க ழக்க திரும்பி,  ்மி கொழட்டழக்கின் படங்களைழல துதலின் படங்களைக்கப்பட்ட அவர் முகத்தலொ
த ருக்கமழக கழட்டுவொற்கு முன்னொழக, “இது குறித்து மகழ்ச்சி"  என்ற
எழுத்துக்கள அந்ொ கழதூட் துணைழளயில ்மி கசர்க்கப்பட்டுளின் படங்களைன.  சிப்பழய்களல
சி தலைர் சிரிப்பதலொக் ்மி ககட்க முடிகறது.

கழபூல சிப்பழய்கள பயிற்சிக்கழன இ தலைக்கழக தர் ஜெர்மி ்மி ககழர்பினின்
படத்தலொப் பயன்படுத்துகன்றனர்

இந்ொ கழதூட் துணைழள சமீபத்திய  ழட்களல படமழக்கப்பட்டிருப்பொழகவம்,
அொன் நிர் ஜெத்ொன்தலம இரழணுவத்ொழல உறுதி தசய்யப்பட்டிருப்பொழகவம்
தசய்திகள தொரிவிக்கன்றன.  3 வது பழரழசூட் துதலூட் துணைப்பதலடப்பிரிவ (3
PARA) உறுப்பினர்களல சுமழர் 80 ்மி கபர் 2018 இல இருந்து, உறுதியழன
ஒத்துதலழப்பு திட்டத்தின் (Resolute  Support  Mission) பழகமழக
ஆப்கழனிஸ்ொழன் கழபூலில நிறுத்ொப்பட்டுளின் படங்களைனர்.  இந்ொ கழட்சி,  ஸ்தலக
நியூஸ் எதலொ "புதிய கழபூல வின் படங்களைழகம்"  என்று அறிவித்ொ்மி கொழ அொன்
அதலறயிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருந்ொது.

இந்ொ சம்பவத்தின் தீவிரத்ொன்தலமதலயக் குதலறத்துக் கழட்ட உடனடி
முயற்சிகள எடுக்கப்பட்டன.

முன்னழள இரழணுவச் சிப்பழய் சழர்தர் ஜென்ட் Trevor Coult தடய்லி தமயில
க்கு கூறினழர்,  “அது ஒரு்மி கபழதும் இதலூட் துணையத்தில தவளயழக
இருக்கக்கூடழது.  ஆனழல ்மி கவடிக்தலகயழனது ொழ்மி கன ொவிர,  அதில
ஆழமழனது ஒன்றுமிலதல தலை.  அொற்தகழரு விசழரதலூட் துணை ்மி கொதலவயிலதல தலை.”
ஒரு சிரிக்கும் தபழம்தலமச் சித்திரத்துடன் (emoji) அந்ொ கழதூட் துணைழளதலயப்
பகர்ந்திருந்ொ Coult  “ஒரு தொழழிற் கட்சி ொதல தலைவருக்கு இது
 ல தலைழயிலதல தலை,” என்று அதில கருத்தும் தொரிவித்திருந்ொழர்.  பழதலமவழொ

கட்சியின்  ழடழளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னழள சிப்பழயுமழன ர் ஜெழனி
தமர்சர்,  “ஆழ்ந்ொ ொவறழன மதிப்பீட்தலடச் தசய்யும்  ல தலைவர்கள
ஒவ்தவழரு அதலமப்பிலும் இருக்கறழர்கள,”  என்று ட்வீட் தசய்து,  இந்ொ
பழதுகழப்பு முயற்சியில இதலூட் துணைந்ொழர்.

ஒரு விசழரதலூட் துணை ்மி கமற்தகழளின் படங்களைப்படும் என்று பழதுகழப்பு அதலமச்சகம்
கூறியது என்றழலும்,  விமழனப்பதலடயின் 16 வது பதலடப்பிரிவின் ொின் படங்களைபதி
பிரி்மி ககடியர் நிக் தபர்ரி அந்ொ சம்பவத்தலொ "ஓர் ஆழ்ந்ொ மதிப்பீட்டுத்
ொவறு,” என்று குதலறத்துக் கழட்டினழர்.

இந்ொ சம்பவத்தலொ ஒரு சி தலை ொனி பர்களன் ொவறழன  டவடிக்தலக என்று
சித்ொரிப்பொற்கழன அதலனத்து முயற்சிகளும் நிரழகரிக்கப்பட ்மி கவண்டும்.
இந்ொ பழரழசூட் துதலூட் துணைப்பதலடப்பிரிவ உ தலைகல உயரடுக்கு கழ தலைழட்பதலட
பிரிவகளல ஒன்றழகும்.  என்ன  டந்து தகழண்டிருக்கறது என்பதலொக்
குறித்து எந்ொ மூத்ொ அதிகழரிகளுக்கும் எதுவம் தொரியழது என்பொழக
ப தலைவந்ொமழக  ம்ப தலவக்கப்படுகறது.

பயிற்சிக்கழன இ தலைக்கழக ்மி ககழர்பினின் படத்தலொப் பயன்படுத்துவது,
மீண்டும் மீண்டும் அந்ொ தொழழிற் கட்சி ொதல தலைவர் அதிவ தலைது சக்திகளன்
தகழதல தலை மிரட்டலகளுக்கு உளின் படங்களைழக வருவொற்குப் பின்னணியில
 டக்கறது.  பிதரக்ஸிட் மீொழன பயங்கர சூழல அரசியலரீதியில
தீவிரமதலடந்துளின் படங்களை நிதல தலையில,  கடந்ொ மழொம் ொழன்,  அவர் பின்ஸ்பரி
பூங்கழ மசூதியில ஒரு வ தலைதுசழரி குண்டரழல வன்முதலறயழன ரீதியில
ொழக்கப்பட்டழர்,  இந் பர் பிதரக்ஸிட்தலட எதிர்ப்பவர்கதலின் படங்களைக் தகழல தலை
விரும்புவொழக இதலூட் துணையத்தில அச்சுறுத்தி இருந்ொழர்.

அதலனத்திற்கும் ்மி கம தலைழக,  ்மி ககழர்பின் மீொழன இந்ொ சமீபத்திய ொழக்குொல
கின் படங்களைர்ச்சி-ொடுப்பு  டவடிக்தலககளல சிறப்புப்பயிற்சி தபறும் ஒரு
பதலடப்பிரிவினரிடம் இருந்து வருகறது.  சமீபத்திய ொசழப்ொங்களல 3
PARA பதலடப்பிரிவ வடக்கு அயர் தலைழந்தில நிதல தலைநிறுத்ொப்பட்டது அங்்மி கக
அது கத்்மி கொழலிக்க மக்கதலின் படங்களை மிருகத்ொனமழக ொழக்கயதுடன்,
ஃபழலக் தலைழந்து/மழலவினழஸ் ்மி கபழரில சண்தலடயிட்டது.

ொசழப்ொங்கின் படங்களைழக நீடித்து வரும் கட்டுப்பழடற்ற இரழணுவவழொம் ஒரு
தொழழிலரீதியழன இரழணுவ ர் ஜெழதிதலய உருவழக்க இருப்பதுடன்,  அது
அதிகரித்ொின் படங்களைவில நிர்வழக கட்டுப்பழடு அல தலைது ொதலடகளன் எந்ொதவழரு
வடிவத்திற்கும் வி்மி கரழொமழக உளின் படங்களைது. இந்ொ இரழணுவ கழதூட் துணைழளக்கழன
விதலடயிறுப்பில, முன்னழள சிப்பழய்களும் அவர்களன் ஆொரவழின் படங்களைர்களும்
்மி ககழர்பிதலனப் படுதகழதல தலை தசய்வொற்கழன இதலூட் துணைய அச்சுறுத்ொலகதலின் படங்களை
விடுக்க சமூக ஊடகங்கதலின் படங்களைக் தலகயித தலைடுத்துளின் படங்களைழர்கள. “பிரிட்டன் அரச
இரழணுவ தொழதல தலைதொழடர்பு பிரிவின் முன்னழள சிப்பழய்"  என்று
அதலடயழின் படங்களைப்படுத்திக் தகழண்ட ஒருவர், “ ழதனழரு முன்னழள சிப்பழய்.
 ழன் நிர் ஜெமழக்மி கவ ்மி ககழர்பிதலன இ தலைவசமழக சுடு்மி கவன்,”  என்று ட்வீட்
தசய்திருந்ொழர்.

இத்ொதலகய அச்சுறுத்ொல எல தலைழம்,  தொழழிற் கட்சி  ழடழளுமன்ற
உறுப்பினர் ்மி கரழசி கூப்பதலரக் தகழல தலை திட்டமிட்டொற்கழக பழசிசவழதி ர் ஜெழக்
தரன்்ஷழ குற்றவழளயழக கழூட் துணைப்பட்டு தவறும் ஒரு  ழதலின் படங்களைக்குப் பின்னர்
வருகன்ற நிதல தலையில, இதலவ அதிக முக்கயத்துவத்தலொப் தபறுகன்றன.



மிகவம் அடிப்பதலடயழக,  கழபூலில உளின் படங்களை 3  PARA பதலடப்பிரிவ
சிப்பழய்கள ்மி ககழர்பிதலன பயிற்சியின் இ தலைக்கழக தலவப்பது,
ஆயுொப்பதலடகளன் ொதல தலைதலமயினது பரந்ொ கண்்மி கூட் துணைழட்டங்களுக்கு
தவளப்பழட்தலட வழங்குகறது.

மூத்ொ இரழணுவ பிரமுகர்கள கடந்ொ மூன்றழண்டுகின் படங்களைழக,  ்மி ககழர்பின்
அரசழங்கத்தலொ ஏற்க முடியழது என்று மீண்டும் மீண்டும் எச்சரித்துளின் படங்களைனர்,
ஏதனன்றழல ்மி கபழர்,  ்மி க ட்்மி கடழ மற்றும் அணுஆயுொங்களன் பயன்பழட்தலட
முன்னர் ்மி ககழர்பின் எதிர்த்திருந்ொழர்.

தசப்டம்பர் 2015 இல தொழழிற் கட்சி ொதல தலைவரழக அவர் ்மி கொர்ந்தொடுப்பட்டு
ஒரு வழரத்திற்குள,  ்மி ககழர்பின் பிரொம மந்திரியழகும் சம்பவத்தில "்மி க ரடி
 டவடிக்தலக"  எடுக்கப்படும் என்று தபயர் தவளயிட விரும்பழொ
“்மி கசதலவயில உளின் படங்களை மூத்ொ ொின் படங்களைபதிதலய"  ்மி கமற்்மி ககழளட்டு சண்்மி கட தலடம்ஸ்
குறிப்பிட்டது.

“எல தலைழ மட்டத்திலும் பழரிய இரழஜினழமழக்கள இருக்கும்,
 தலடமுதலறயின் படங்களைவில இரழணுவக் க தலைகத்திற்கு ஒத்ொ ஒரு சம்பவத்திற்கழன
நிர் ஜெமழன சழத்தியக்கூதலற நீங்கள முகங்தகழடுப்பீர்கள...  ஒரு பிரொம
மந்திரி இந் ழட்டின் பழதுகழப்தலப ஸ்ொம்பிக்க தசய்வதலொ ொதல தலைதலம
ொின் படங்களைபதி அனுமதிக்க மழட்டழர்,  அதலொ ொடுக்க என்னதவல தலைழம்
வழிவதலககள சழத்திய்மி கமழ,  நியழயமழக்மி கவழ அல தலைது முதலற்மி ககடழக்மி கவழ,
அதலொ மக்கள பயன்படுத்துவழர்கள என்று நிதலனக்க்மி கறன்,” என்றழர்.

சி தலை மழொங்களுக்குப் பின்னர்,  ஆயுொப்பதலடகளன் அரசியல
 டுநிதல தலைதலமக்கழன அரசிய தலைதலமப்பு ்மி ககழட்பழட்தலட மீறி,
பழதுகழப்புத்துதலற ொதல தலைதலம ொின் படங்களைபதி சர் நிக்்மி ககழ தலைஸ் ்மி கிழஹ்டன் பிபிசி
இன் ஆண்ட்ரூ மர் இக்குக் கூறுதலகயில,  அணு ஆயுொங்கதலின் படங்களைப்
பயன்படுத்ொ ொழன் ஒரு்மி கபழதும் அனுமதிக்கப் ்மி கபழவதிலதல தலை என்ற
்மி ககழர்பினின் அறிக்தலகதலயக் குறித்து "அந்ொ சிந்ொதலன அதிகழரமழக
மழற்றப்பட்டழல என்தலன கவதல தலைப்படுத்தும்,” என்றழர்.

்மி கடழரி அரசழங்கம்,  தொழழிற் கட்சியின் பி்மி கின் படங்களையரிச கன்தலன மற்றும்
உின் படங்களைறிக் தகழட்டிக் தகழண்டிருக்கும் வ தலைதுசழரி ஊடகங்களும் ்மி ககழர்பிதலன
"்மி கொசிய பழதுகழப்புக்கழன"  ஓர் அச்சுறுத்ொ தலைழக,  பயங்கரவழதிகளன்
 ண்பரழக,  ரஷ்யழவின் புட்டின் அரசழங்கத்தினது தலகப்பழதலவயழக,  ஓர்
யூொ-எதிர்ப்புவழதியழக ொழக்குவதில ஒருங்கதலூட் துணைந்துளின் படங்களைன.

2016 இல, “தொழழிற் கட்சி இரத்ொக்கழட்்மி கடரிதலய ஒழிக்க ்மி கவண்டும்" என்ற
ொதல தலைப்பில, பி்மி கின் படங்களையரிசவழதியழன டன் திழட்ஜ்ஸ் இன் கட்டுதலர ஒன்று
தடய்லி தமயில இல பிரசுரிக்கப்பட்டது,  ்மி ககழர்பின் ஒரு சவப்தபட்டியில
இருப்பதலொப் ்மி கபழன்றதவழரு புதலகப்படமும் அத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
அந்ொ கட்டுதலர தொழழிற் கட்சியின்  ழடழளுமன்ற உறுப்பினர் Jo Cox ஒரு
பழசிசவழதியழல படுதகழதல தலை தசய்யப்பட்டு தவறும் 10   ழட்களுக்குப்
பின்னர் தவளயழனது.  கடந்ொ மூன்றழண்டுகளல பிரிட்டிஷ்
பத்திரிதலககளல நிதலறந்திருந்ொ எண்ூட் துணைற்ற ொதல தலைப்புகளல, “கழட்்மி கடரியின்
ஜிிழதி ்மி கொழழர்கள,”  “்மி ககழர்பின் 'ஒத்துதலழப்பழின் படங்களைர்',”  “்மி ககழர்பினும்
கம்யூனிச உின் படங்களைவழளயும்"  மற்றும் "அவர் கரங்களல இரத்ொம்"  என்ற
ொதல தலைப்புகளும் உளின் படங்களைடங்க உளின் படங்களைன.

இந்ொ கழதூட் துணைழள தவளயழக இருப்பது குறித்து ்மி க ற்று பரவ தலைழக
தசய்திகள தவளயழன பின்னர், ்மி கடழரி  ழடழளுமன்ற உறுப்பினர் ்மி கடவிட்
்மி கர் ஜெழன்ஸ்  ழடழளுமன்றத்தில பிரொம மந்திரி தொ்மி கரசழ ்மி கமயிடம்
வினவினழர், “எதிர்கட்சி ொதல தலைவர் [தர் ஜெர்மி ்மி ககழர்பின்] பிரிட்டதலன அரசழின் படங்களை
தபழருத்ொமற்றவர் என்ற நிதல தலைப்பழடு இன்னமும் இருக்கறொழ,”  என்றழர்.
்மி கம பதி தலைளத்ொழர்,  “சழலிஸ்பரி வீதிகளல ஓர் இரசழயன ஆயுொ
ொழக்குொலுக்கு உளின் படங்களைழன ்மி கபழது...  மது தசழந்ொ பழதுகழப்பு முகதலமகதலின் படங்களை
விட அவர் விின் படங்களைழடிமீர் புட்டிதலன  ம்புவொற்்மி கக முன்னுரிதலம தகழடுப்பொழக
[்மி ககழர்பின்]  தொரிவித்ொழர்.  இப்படியழன ஒருவர் பிரொம மந்திரியழக
இருப்பொற்கு இது இடமிலதல தலை,” என்றழர்.

பிதரக்ஸிட் மீது ்மி ககழர்பினுடன் ்மி கபச்சுவழர்த்தலொகளல நுதலழவொற்கழக ்மி கம
ஐ கண்டிக்க இது பிதரக்ஸிட்-ஆொரவ ்மி கடழரிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு
குறிப்பழகும்.  “ஒரு மழர்க்சிசவழதி,  யூொ-எதிர்ப்புவழதி ொதல தலைதலமயி தலைழன
அரசழங்கத்திற்கு வழிகழட்டி"  ்மி கம அபழயத்தலொ ்மி கமற்தகழண்டிருப்பொழக
க்மி கரழலின் ்மி கர் ஜெழன்சன் தொரிவித்ொழர்.  சர்வ்மி கொச வின் படங்களைர்ச்சித்துதலற முன்னழள
அதலமச்சர் ப்ரீட்டி ப்மி கடல ட்வீட் தசய்தலகயில, “பயங்கரவழதிகள மற்றும்
்மி கசழசலிச சர்வழதிகழரிகளுடன் ொரப்தபடுக்கும் ஒருவர்,  மது அணுஆயுொ
ொற்கழப்தலப ஒப்பதலடத்துவிடக்கூடும்,  ொனது கட்சியில சர்வசழொழரூட் துணைமழக
யூொ-எதிர்ப்புவழொத்தலொச் தசயலபடுத்தி உளின் படங்களை,  பிரிட்டதலன திவழ தலைழக்க
விடக்கூடிய ஒருவரிடம் இப்்மி கபழது பிதரக்ஸிட்டின் திறவ்மி ககழலகள
வழங்கப்படுகன்றன,” என்றழர்.

இதலொ பின்தொழடர்ந்து,  ்மி கடழரிக்கள பிதரக்ஸிட் த ருக்கடிதலயத் தீர்க்க
ொவறுவது ்மி ககழர்பின்-ொதல தலைதலமயி தலைழன அரசழங்கத்தலொ அனுமதிக்கும்
ஆபத்திற்குட்படுத்துகறது,  அொழவது சன் பத்திரிதலகயின் வழர்த்தலொகளல,
“அவர்களன் மழர்க்சிச திட்டநிரதல தலை  மது தொழண்தலடக்குழிக்குக் கீ்மி கழ
நிறுத்ொ நிர்பந்திக்கும்,”  என்ற  ழசகரமழன பத்திரிதலக தசய்திகதலின் படங்களைப்
பின்தொழடர்ந்து இது வருகறது.

்மி க ற்தலறய இரழணுவ கழதூட் துணைழளக்கு விதலடயிறுக்தலகயில,  ்மி ககழர்பின்
தொரிவித்ொழர்,  “பழதுகழப்பு அதலமச்சகம் அொன் மீது ஒரு விசழரதலூட் துணை
 டத்தி,  என்ன  டந்து தகழண்டிருக்கறது,  யழர் இதலொச் தசய்ொது
என்பதலொக் கண்டறியும் என்று  ம்புக்மி கறன்,” என்றழர்.

தொழழிற் கட்சி  ழடழளுமன்ற உறுப்பினர் ்மி கரழசி கூப்பர் ஒரு படுதகழதல தலை
சதியிலிருந்து நூலிதலழயில ொப்பித்ொதலொக் குறிப்பிட்டுக் கழட்டி,  ்மி ககழர்பின்
தொழடர்ந்து கூறுதலகயில,  “ஆம் மக்களதலட்மி கய கருத்து ்மி கவறுபழடுகள
இருக்கன்றன,  ஆம் மக்களதலட்மி கய பிின் படங்களைவகள இருக்கன்றன,”  என்றழர்.
ஆனழல,  “அத்ொதலகய பிின் படங்களைவகள மற்றும் கருத்து்மி கவறுபழடுகதலின் படங்களைக்
கண்ணியமழன வழியில தவளப்படுத்துங்கள.  அருவருக்கத்ொக்க
வன்முதலறயழன ஏ்மி கொழவிொத்தில இறங்கழதீர்கள,”  என்றவர் இதலறஞ்சிக்
்மி ககட்டுக் தகழண்டழர்.

்மி ககழர்பினின் விதலடயிறுப்பு அரசியலரீதியில குற்றகரமழனது.
ஆயுொப்பதலடகளடம் இருந்து தொழழி தலைழின் படங்களை வர்க்கம் முகங்தகழடுக்கும்
அச்சுறுத்ொதல தலைக் குறித்து அொற்கு எச்சரிக்தலகயூட்டுவொற்குப் பதி தலைழக,
அவர் அொன் விசழரதலூட் துணை  தலடமுதலறகளல  ம்பிக்தலகதலய
தவளப்படுத்துவதுடன்,  வர்க்க எதிரிதலய ்மி க ழக்க சமரசத்தலொயும்
சமழொழனத்தலொயும் வழிதமழழிகறழர்.

பிதரக்ஸிட் மீது ்மி கம உடன் ொனிப்பட்ட ்மி கபச்சுவழர்த்தலொகளல
ஈடுபடுவதொன்ற அவரின் முடிவ இந்ொ முன்்மி கனழக்கன் ஒரு துணுக்கு
ஆகும்.  அவரின் தசழந்ொ கட்சியினது வ தலைதுசழரிகளுக்கு எதிரழக
எந்ொதவழரு  கர்தலவயும் எதிர்க்கும் அவர்,  ்மி கடழரி அரசழங்கத்தலொப்
பொவியிலிருந்து இறக்க தொழழி தலைழின் படங்களை வர்க்கத்தலொ அணிதிரட்டுவொற்கு
அதலழப்புவிடுக்க மறுக்கறழர்.  ்மி கபரம்்மி கபசும் கூட்டுறவ மூ தலைமழக ்மி கொசிய
  தலைன்கதலின் படங்களைப் பழதுகழப்பொற்கு அவர் உப்மி கொசித்து வருகன்ற
அ்மி கொ்மி கவதலின் படங்களையில, அரசழங்க்மி கமழ பிரிட்டன் வீதிகளல ஆயிரக் கூட் துணைக்கழன
துருப்புகதலின் படங்களை அணித்திரட்டுவொற்குத் திட்டங்கதலின் படங்களை வகுத்து வருகறது.

உடன்பழடு எட்டப்படழொ பிதரக்ஸிட் சம்பவத்தில
 தலடமுதலறப்படுத்துவொற்கழன Yellowhammer  டவடிக்தலக என்பதலொக்
குறிப்பிட்டு,  சுகழொழரத்துதலற தசய தலைர் மட் ின்கழக் கூறுதலகயில,
அதலமச்சர்கள "திட்டவட்டமழன" இரழணுவ சட்டத்திற்குத் திட்டமிடவிலதல தலை,
“அ்மி கொ்மி கவதலின் படங்களையில அதலொ விருப்பத் தொரிவிலிருந்து விட்டுவிடவம்
இலதல தலை,”  என்றழர்.  இது்மி கபழன்றதவழரு நிதல தலைதலமயில ்மி ககழர்பினின்
படத்தலொப் பயிற்சிக்கழன இ தலைக்கழக பயன்படுத்துவது
ஆர்ப்பழட்டக்கழரர்கதலின் படங்களையும் ்மி கவதல தலைநிறுத்ொம் தசய்யும்
தொழழி தலைழின் படங்களைர்கதலின் படங்களையும் சுட்டுவீழ்த்துவொற்கழன ொயழரிப்பழக
தவளப்படுகறது.


