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ஜெனரல்களின் ஒரு அ அமு அமைச்சர அமச:
உள்நநாட்டு  பநாதுகநாப்புத் து அமபுத் துறைக்கு த அமுறைக்கு தலை அமு அமை ஜகநாடுக்க
ஜெநான் ஜகல்லி அமலியை ட்ரம்ப் நிலியைு அமைனம் ஜசய்கிபுத் துறைநார
By Eric London, 8 December 2016

உள்நநாட்டு  பநாதுதுகநாப்புத் துுத் துறப (DHS) துத் துறைவரநாதுக ஓய்வுப பற்ப
முத் துறரன் ப் ஜெனரல் ் ஜ் ஜெநான் பதுகல்லிுத் துறெல்லியை  பரிந்துுத் துறரக்துக இருப் பதநாதுக
் ஜெனநாதி பதிெல்லியைநாதுக ் ஜதர்வநாகியிருக்கும் புநானநால்ட் ட்ரம்ப்பின்
இுத் துறுமருவல்
அணி
் ஜநற்று
அறிவித்தது.
பதுகல்லி
அுத் துறமச்சருத் துறவயின் உெல்லியைர்  பதவிக்கு நிெல்லியைமிக்துகப் புவிருக்கும்
மூன்பநாவது முன்னநாள் ப் ஜெனரல் ஆவநார். முன்னதநாதுக  பநாதுதுகநாப்புத்
துுத் துறபச் பசெல்லியைைர்  பதவிக்கு ் ஜ் ஜெம்ஸ் மநாட்டி்ஸ் மாட்டிஸம்ஸ் மாட்டிஸும் ் ஜதசிெல்லியைப்
 பநாதுதுகநாப்பு ஆ் ஜைநாசதுகர்  பதவிக்கு ுத் துறமக்துகல் ஃபிளின்னும்
 பரிந்துுத் துறரக்துகப் பட்டிருந்துத் துறத
பதநாுர்ந்து
இப் பரிந்துுத் துறர
வந்துள்ளது.
உள்வரும்
அுத் துறமச்சருத் துறவயில் முன்துகண்டிரநாத
அளவுக்கு
இரநாணுவத்தின் முக்கிெல்லியைத்துவம் இருக்துகப் ் ஜ பநாவபதன் பது
அபமரிக்துக ஆளும் வர்க்துகம் பவளிநநாடுதுகளில் ் ஜ பநாருக்கும்
பசநாந்தநநாட்டில்
ஒடுக்குமுுத் துறபக்கும்
தெல்லியைநாரிப்பு
பசய்து
பதுகநாண்டிருக்கிபது என் பதன் அறிகுறிெல்லியைநாகும்.

முடிந்து விட்ுது என்று நீங்துகள் துகருதுவீர்துகளநானநால், நீங்துகள்
நிுத் துறனப் பது தவறு. இந்த எதிரி நம்ுத் துறம அழிப் பதற்கு அர்ப் பணிப்பு
பதுகநாண்ுவன். அவன்  பை துத் துறைமுுத் துறபதுகளுக்கு நமக்கு எதிரநாதுகப்
் ஜ பநாரிடுவநான், அத்துுன் 9/11 முதல் துகண்டிருப் பது ் ஜ பநாை இந்த
் ஜமநாதல்  பல்் ஜவறு துகட்ுங்துகளுக்கு நதுகர்ந்து பசல்லும்.”
உள்நநாட்டு  பநாதுதுகநாப்புத் துுத் துறப என் பது அரசு வன்முுத் துறப மற்றும்
ஒடுக்குமுுத் துறபக்துகநான ஒரு  பநாரிெல்லியை அதிதுகநாரத்துவம் ஆகும்.
எல்ுத் துறைக் துகநாவைர்துகள், ் ஜ பநாலிஸ், துப் பறியும் அதிதுகநாரிதுகள்,
விசநாருத் துறரணை அதிதுகநாரிதுகள், பசநாந்த நநாட்டிற்குத் திருப்பி அனுப்பும்
நுத் துறுமுுத் துறபயின் நிர்வநாகிதுகள், விசநாருத் துறரணை வழக்துகறிஞர்துகள் மற்றும்
நீதி பதிதுகள் என ஒவ்பவநாரு ஆண்டும் நூபநாயிரக்துகரணைக்கில்
ஆவரணைமில்ைநாத பதநாழிைநாளர்துகுத் துறளப் பிடித்து, அவர்துகளது
ஆவரணைநுத் துறுமுுத் துறபதுகுத் துறள
முன்பனடுத்து
பசநாந்தநநாட்டிற்கு
திருப்பிெல்லியைனுப்புவதில் ஈடு படுகின்ப ஒரு  புத் துறுுத் துறெல்லியைக் பதுகநாண்ு
240,000
ஊழிெல்லியைர்துகுத் துறள
அதன்
புதிெல்லியை
இெல்லியைக்குநர்
வழிநுத்தவிருக்கிபநார்.
பசப்ும் பர் 11 தநாக்குதல்துகளுக்குப் பிந்ுத் துறதெல்லியை துகநாைத்தில்
உருவநாக்துகப் பட்டிருந்த உள்நநாட்டு  பநாதுதுகநாப்புத் துுத் துறப ஒரு
் ஜ பநாலிஸ்- அரசுக்துகநான வளர்ப்பிுமநாதுக ் ஜசுத் துறவ பசய்திருக்கிபது.
வுக்கு துகட்ுுத் துறளெல்லியைதுகம் (NORTHCOM) ஸ்தநாபிக்துகப் படுவதற்கு ஒரு
வருும் முன்னதநாதுக இது ஸ்தநாபிக்துகப் பட்டிருந்தது; இந்த இரண்டு
இுத் துறரணை ஸ்தநா பனங்துகளும் அபமரிக்துகநாவிற்குள்ளநாதுக இரநாணுவப்
 புத் துறுதுகுத் துறளயும் ் ஜ பநாலிுத் துற்ஸ் மாட்டிஸயும் இரநாணுவ நுவடிக்ுத் துறதுகதுகளுக்துகநாய்
தெல்லியைநாரிப்பு பசய்வுத் துறத ் ஜநநாக்துகமநாய் பதுகநாண்டிருக்கின்பன.

முத் துறரன் ் ஜம் ஜெர் ப் ஜெனரல் ் ஜ் ஜெநான் பதுகல்லி ஈரநாக்கில் ஆக்கிரமிப்புப்  புத் துறு
தள பதிெல்லியைநாதுக, 2008. [Photo by Cpl. Lindsay Sayres, Joint Combat Camera Center Iraq]

பதுகல்லி முத் துறரன் துகநார்ப்ஸ் (Marine Corps)  புத் துறுயில் 40 வருு
அனு பவம்
ப பற்பவர்;
இவரது
பதநாழில்வநாழ்க்ுத் துறதுகயும்
ஆளுுத் துறமயும்
ஒரு
நிரந்தரப்
் ஜ பநாரின்
துகநாைதுகட்ுத்தில்
மிருதுகத்தனமநான மற்றும் மிதுக பிற்் ஜ பநாக்குத்தனமநான அபமரிக்துக
அரசிெல்லியைல் துகைநாச்சநாரத்தின் உருவடிவமநாய் இருக்கின்பன. நுந்து
பதுகநாண்டிருக்கும் ் ஜ பநார்துகள் குறித்து 2014 இல் இவர் வழங்கிெல்லியை
ஒரு உுத் துறரயில் பின்வருமநாறு கூறியிருந்தநார்: “தன்ுத் துறனத் தநா் ஜன
நிெல்லியைமனம் பசய்து பதுகநாண்டு துகருத்துகூறும் சிைரும் மற்றும்
வநாெல்லியைைம்பும் வகுப்பினரும் ’் ஜ பநார் துகுத் துறளப்பு’ மிக்துகவர்துகளநாதுக
ஆகிவருகிபநார்துகள் என் பதநா் ஜைநா, அவர்துகள் ஈரநாக் அல்ைது
ஆப்துகநானிஸ்தநானில் இருந்து நநாம் பவளி் ஜெல்லியைப விரும்புகிபநார்துகள்
என் பதநா் ஜைநா, நமது வநாழ்க்ுத் துறதுகமுுத் துறபக்கு எதிரநான இந்தப் ் ஜ பநார்

பதுகல்லி, உள்நநாட்டு
 பநாதுதுகநாப்புத்
துுத் துறப
துத் துறைுத் துறமயில்
அமரவிருக்கும் முதல் இரநாணுவ ப் ஜெனரல் ஆதுக இருப் பநார். பதன்
அபமரிக்துகநாவில்
அபமரிக்துக
இரநாணுவப்
 புத் துறுதுகளுக்குத்
துத் துறைுத் துறம பதுகநாடுத்த ஒரு பநடிெல்லியை வரைநாுத் துறபக் பதுகநாண்டு, அவர்,
“எல்ுத் துறைப்  பநாதுதுகநாப்பு” உுன் ் ஜமற்கு அுத் துறரக்் ஜதுகநாளம் எங்கிலும்
அபமரிக்துக ஏதுகநாதி பத்திெல்லியைத்தின் விரிந்த  பங்் ஜதுகற்ுத் துற ப இுத் துறரணைக்துக
இருக்கிபநார்.
பதுகல்லியின் உுத் துறரதுகள், “வநாெல்லியைைம்பும் வகுப்புதுகள்” மற்றும்
“அபமரிக்துகநாவின் ் ஜநநாக்துகங்துகள் மீது சந்் ஜததுகம் பதுகநாள்ளும்
அுத் துறனவரின்”
மீதுமநான
தநாக்குதல்துகுத் துறளக்
பதுகநாண்டு
நிரம்பியிருக்கின்பன. வநாஷிங்ுனின் “அதிதுகநாரத்துவ”த்திற்கும்
“அவர்துகளும்
அவர்துகளது
குடும் பங்துகளும்
இரவில்
நிம்மதிெல்லியைநாதுகவும்  பத்திரமநாதுகவும் உபங்குவதற்கு என்ன விுத் துறை
பதுகநாடுக்துகப் படுகிபது
என் புத் துறதப்
புரிந்து
பதுகநாள்ளநாத”
“நுதுகர்வுவநாத” இுத் துறளஞர்துகளுக்கும் எதிரநாதுக அவர் ஆ் ஜவசம்
பதுகநாள்கிபநார்.

பதுகல்லி சித்திரவுத் துறதுத் துறெல்லியை  பகிரங்துகமநாதுக  பநாதுதுகநாத்துப் ் ஜ பசு பவர்
ஆவநார், கியூ பநாவில் கு் ஜவநாண்ுனநா் ஜமநா விரிகுுநா சிுத் துறபுத் துறெல்லியை
மூடுவதற்கு
விடுக்துகப் பட்ு
அுத் துறழப்புதுகுத் துறள
ஆ் ஜவசமநாதுக
எதிர்த்தநார்.
“குவநாண்ுநானநா் ஜமநாவில்
மனிதத்தன்ுத் துறமயுுன்
நுத்தப் புநாதவர்துகளும் அல்ைது தங்துகளது மனித உரிுத் துறமதுகுத் துறளப்
 பநாதுதுகநாத்துக் பதுகநாள்ள முடிெல்லியைநாதவர்துகளும் என்பநால் அங்கிருக்கும்
துகநாவைர்துகள் தநான்” என்றும் சிுத் துறபக்ுத் துறதுகதிதுகளுக்கு “நம் நநாட்டில்
மூத்த வீரர்துகளுக்கு இருக்துகக் கூடிெல்லியைுத் துறத விுவும் ் ஜமம் பட்ு
ஆ் ஜரநாக்கிெல்லியைப்  பரநாமரிப்பு இருக்கிபது” என்றும் 2015 இல்
அபமரிக்துக பசனட்டில் அவர் பதரிவித்தநார்.
ஈரநாக்கில் 1 மில்லிெல்லியைன் அப் பநாவி மக்துகள் வுத் துறர பதுகநால்ைப் பட்ு
 புத் துறுபெல்லியைடுப்பு மற்றும் ஆக்கிரமிப்பின் சமெல்லியைத்தில் பதுகல்லி
அத்துருப்புதுகளுக்குத்
தள பதிெல்லியைநாதுக
இருந்தநார்.
புரநாதனப்
ப பருுத் துறமமிக்துக  பநாக்தநாத் நதுகரின் மீதநான மிருதுகத்தனமநான
தநாக்குதலுக்கு துத் துறைுத் துறம பதுகநாடுப் பதில் உதவியிருந்த அவர், ஒரு
பசய்திெல்லியைநாளரிும் கூறினநார்: “ பநாக்தநாத் ** ஆதுக இல்ுத் துறை.”
இல் ஒ பநாமநா மீண்டும் ் ஜதர்ந்பதடுக்துகப் பட்ுுத் துறத அடுத்து,
பதுகல்லி அபமரிக்துக பதன்துகட்ுுத் துறளெல்லியைதுகத்திற்கு (SOUTHCOM –
மத்திெல்லியை அபமரிக்துகநா, பதன் அபமரிக்துகநா மற்றும் துகரிபீெல்லியைன் ஆகிெல்லியை
பிரநாந்திெல்லியைங்துகளுக்குப் ப பநாறுப் பநான இரநாணுவ
அுத் துறமப்பு)
தள பதிெல்லியைநாதுக ் ஜதர்வு பசய்ெல்லியைப் பட்ுநார்.
2012

ஸ்பமட்லி
 பட்ைரின்
வநார்த்ுத் துறததுகுத் துறள
பதுகநாண்டு
பசநால்வபதன்பநால், பதுகல்லி, “ப பரு வணிதுகம், ் ஜவநால் ஸ்டீரிட்
மற்றும் வங்கிதுகளுக்துகநான ஒரு உெல்லியைர் வகுப்பு பமய்க்துகநாவைர்”. 2015
இல் பசனட்டுக்கு அளித்த சநாட்சிெல்லியைத்தில், இரநாணுவத்திற்கு நிதி
ஒதுக்கீட்ுத் துறுக் குுத் துறபத்ததற்துகநாதுக ஒ பநாமநா நிர்வநாதுகத்ுத் துறத அவர்
விமர்சனம் பசய்தநார்; எல்ுத் துறைப் பிரநாந்திெல்லியைத்தில் “அபமரிக்துக
இரநாணுவ ஈடு படுத்தத்தின் ுத் துற பைட் பவளிச்சத்ுத் துறத” SOUTHCOM
”மிதுகச்
சிரமப் பட்் ஜு”
 பரநாமரிக்துக
முடிந்ததநாதுக
பசனட்
சநாட்சிெல்லியைத்தில் அவர் குறிப்பிட்ுநார்.
மத்திெல்லியை
மற்றும்
பதற்கு
அபமரிக்துகநாவில்
ஆயுத
விற் புத் துறனதுகளுக்கு நிெல்லியைநாெல்லியை உுத் துறழப்பு மற்றும் மனித உரிுத் துறமதுகள்
தகுதிநிர்ரணைெல்லியைங்துகுத் துறள அபமரிக்துகநா விட்டுத்தள்ள ் ஜவண்டும் என்று
அுத் துறழப்பு விடுத்த அவர், “உள்நநாட்டுப்  பநாதுதுகநாப்பு என் பது நமது
பதன்் ஜமற்கு எல்ுத் துறையின் “ஓரங்குை ் ஜதுகநாட்டில்” இருந்து
பதநாுங்குவதில்ுத் துறை,
மநாபநாதுக
அச்சுறுத்தல்துகுத் துறள
நமது
துகுத் துறரதுகளுக்கு
அப் பநால்
தள்ளிப்
 பரநாமரிப் பதற்துகநாய்,
அுத் துறரக்் ஜதுகநாளம் முழுுத் துறமயிலும் முன்நீண்டு பசல்வதநாகும்” என்று
விளக்கினநார்.
“தனிெல்லியைநார்

துுத் துறப ப பநாருளநாதநார இெல்லியைக்துகவிெல்லியைல்” தநான் “நமது
் ஜதசிெல்லியை வலிுத் துறமயின் மிதுகப்ப பரும் அம்சம்” என்று புதுகழ்ந்த அவர்,
“ஒரு
ஸ்திரமநான, வளமநான மற்றும்  பநாதுதுகநாப் பநான மத்திெல்லியை
அபமரிக்துகநா என்ப நமது ் ஜெனநாதி பதியின் இைட்சிெல்லியைத்ுத் துறத
முன்பனடுப் பதில் அபமரிக்துக வணிதுகங்துகள் உதவும்” என்று
நம்பிக்ுத் துறதுக பதரிவித்தநார்.
எல்ுத் துறைப்  பநாதுதுகநாப்பு விுெல்லியைத்தில் ் ஜ பநாதுமநான அளவுக்கு
துகடுுத் துறமயில்ைநாதவரநாதுக சிை  பழுத் துறமவநாதிதுகளநால்  பநார்க்துகப் பட்ு….”
குடிெல்லியைரசுக் துகட்சியின் நநாுநாளுமன்ப உறுப்பினரநான ுத் துறமக்துகல்
பமக்துகநாுத் துறை விட்டு விட்டு பதுகல்லி ் ஜதர்ந்பதடுக்துகப் பட்ுதநாதுக
வநாஷிங்ுன் ் ஜ பநாஸ்ட் பதரிவிக்கிபது. ஃ பநாக்ஸ்நியூஸ்.துகநாம் இல்
பசன்ப வநாரத்தில் துத் துறைெல்லியைங்துகப்  பக்துகத்தில் வந்த ஒரு  பத்தியில்
பமக்துகநால் கூறினநார்: “நநாங்துகள் [எல்ுத் துறை] சுவர் எழுப் பவிருக்கி் ஜபநாம்.
எடுக்கும் துகநாைம்… நநாங்துகள் ஒரு வரைநாற்று முக்கிெல்லியைத்துவமநான,
”

 பை-அடுக்கு
 பநாதுதுகநாப்பு
பதுகநாண்டிருக்கி் ஜபநாம்.”

முுத் துறப

குறித்து

் ஜ பசிக்

இதுதநான் “எல்ுத் துறைப்  பநாதுதுகநாப்பு விுெல்லியைத்தில் ் ஜ பநாதுமநான துகடுுத் துறம
இல்ைநாத”தற்துகநாதுக
ஒதுக்துகப் பட்டிருந்த
தகுதிதநாரரின்
் ஜவுத் துறைத்திட்ுமநாதுக
இருந்தது
என் பது
வரவிருக்கும்
நிர்வநாதுகத்தினநால் முன்ுத் துறவக்துகப் படும் உுனடி அ பநாெல்லியைத்ுத் துறத
எடுத்துக்துகநாட்டுகிபது.
பதுகல்லி, மநாட்டிஸ், மற்றும் ஃபிளின் தவிர, பவளியுபவுச் பசெல்லியைைர்
 பதவிக்கும் ஓய்வுப பற்ப ப் ஜெனரைநான ் ஜுவிட் ப பட்் ஜரெல்லியைுத் துற்ஸ் மாட்டிஸ
ட்ரம்ப்  பரிசீலித்து வருவதநாதுகக் கூபப் படுகிபது. அரசநாங்துகத்தில்
இத்துத் துறதுகெல்லியை மனிதர்துகள் பசல்வநாக்கு ப பறுவது என் பது அரசில்
இரநாணுவ-உளவு எந்திரம் முன்னினும் அதிதுக பசல்வநாக்துகநான
 பநாத்திரத்ுத் துறத
பசலுத்தி
வந்ததநான
ஒரு
நீண்ுதுகநாை
நிதுகழ்முுத் துறபயின் விுத் துறளப பநாருளநாகும். ் ஜெனநநாெல்லியைதுகக் துகட்சி மற்றும்
குடிெல்லியைரசுக் துகட்சி இரண்டின் கீழுமநான 25 ஆண்டுதுகநாை முடிவில்ைநா
் ஜ பநாரின் பின்னர், அபமரிக்துகநா சமூதுக, ப பநாருளநாதநார மற்றும்
அரசிெல்லியைல் விவதுகநாரங்துகளில் ஒரு இரநாணுவ ஆதிக்துகம் பதுகநாண்ு
ஆட்சியின் இெல்லியைல்ுத் துற பப் ப பற்றுக் பதுகநாண்டிருக்கிபது.
ட்ரம்ப்பின் அுத் துறமச்சருத் துறவயின் முன்னநாள் ப் ஜெனரல்துகள், ஒவ்பவநாரு
அுத் துறமச்சர்  பதவிக்கும் ் ஜதர்ந்பதடுக்துகப் பட்டிருக்கும் ப பருநிறுவன
நிர்வநாகிதுகள்
மற்றும்
அதிவைது-சநாரி
மனிதர்துகளுுன்
இுத் துறரணைெல்லியைவிருக்கின்பனர். சுற்றுச்சூழல்  பநாதுதுகநாப்பு முதுகுத் துறமக்துகநான
துத் துறைவரநாதுக ஒக்ைஹநாமநா அட்ுர்னி ப் ஜெனரைநான ஸ்பதுகநாட்
ப்ரூட்ுத் துறு ட்ரம்ப் ் ஜதர்வு பசய்ெல்லியைவிருப் பதநாதுக திங்துகளன்று
ஊுதுகங்துகள் பசய்தி பவளியிட்டிருந்தன. எண்பரணைய் துுத் துறப
நிறுவனங்துகளின் ஒரு பநருங்கிெல்லியை கூட்ுநாளியும் துகநாைநிுத் துறை மநாற்ப
விஞ்ஞநானத்ுத் துறத மறுப் பவருமநான ப்ரூட் கிட்ுத்தட்ு அத்துத் துறன
சுற்றுசூழல் பநறிமுுத் துறபதுகளின் மீதும் ் ஜ பநாுத் துறர அறிவித்திருக்கிபநார்.
வரவிருக்கும் நிர்வநாதுகத்தின் அதிதீவிர தன்ுத் துறமெல்லியைநானது, அதனநால்
பிரதிநிதித்துவம் பசய்ெல்லியைப் படும் அ பநாெல்லியைங்துகுத் துறளக் குுத் துறபத்துக்
துகநாட்டுவதற்கும் மூடிமுத் துறபப் பதற்கும் ் ஜெனநநாெல்லியைதுகக் துகட்சியும்
ஒ பநாமநா நிர்வநாதுகமும் ் ஜமற்பதுகநாள்ளும் முெல்லியைற்சிதுகுத் துறள இன்னும்
பவட்ுபவளிச்சமநாதுக துகநாட்டியிருக்கிபது.
ட்ரம்ப்பின் உள்நநாட்டு  பநாதுதுகநாப்புத் துுத் துறப நிெல்லியைமனம் குறித்து ,
் ஜெனநநாெல்லியைதுகக் துகட்சிுத் துறெல்லியைச் ் ஜசர்ந்த துத் துறைவரநான நநான்சி ப ப் ஜைநாசி
பதரிவித்தநார்: “ப் ஜெனரல்
பதுகல்லி
உண்ுத் துறமதுகளுக்துகநாதுகவும்,
குடும் பங்துகளுக்துகநாதுகவும் மற்றும் அரசிெல்லியைல் சட்ுத்திற்துகநாதுகவும்
நிற்துக விருப் பத்துுன் இருப் பநார் என்று நநாங்துகள் நம்புகி் ஜபநாம்.”
முதல் 2013 வுத் துறர ஒ பநாமநாவின்  பநாதுதுகநாப்புச் பசெல்லியைைரநாதுக
இருந்த லி் ஜெல்லியைநான்  பபனட்ுநா கூறுுத் துறதுகயில், பதுகல்லி ஒரு
“ஒப்புவுத் துறமெல்லியைற்ப பதரிவு” என்று கூறினநார்; நியூ ் ஜெல்லியைநார்க் ுத் துறும்ஸ்
அவுத் துறர “பவளிப் புத் துறுெல்லியைநாதுகப் ் ஜ பசக் கூடிெல்லியைவர் என்றும்
இரநாணுவத்தினரிும் பிர பைமநானவர்” என்றும் அுத் துறழத்தது.
2011

ஈரநாக் ் ஜ பநாரில் தனது பசநாந்த மதுகுத் துறனயும் இழந்த பதுகல்லிக்கு
அனுதநா பத்ுத் துறதக்
துகட்ுுத் துறமக்துக
ப பருநிறுவன
ஊுதுகங்துகள்
முுத் துறனந்தன. பதுகல்லி “தனது பசநாந்த மதுகன் சண்ுத் துறுயில்
பதுகநால்ைப் பட்ுதற்குப் பின்னரும் கூு பதநாுர்ந்தும் தனது
நநாட்டுக்துகநாதுக ் ஜசுத் துறவ பசய்த ஒரு சிந்துத் துறனமிக்துக மனிதரநாதுக
ப பன்ுதுகனுக்குள் அறிெல்லியைப் பட்ுவர்” என்று வநாஷிங்ுன் ் ஜ பநாஸ்ட்
எழுதிெல்லியைது. தன் தந்ுத் துறத பதநாுக்துக உதவிெல்லியை ஒரு ் ஜ பநாரில்
சண்ுத் துறுயிட்டுத் தநான் அந்த இுத் துறளஞர் இபந்திருந்தநார் என்ப
உண்ுத் துறம குறித்து ் ஜ பநாஸ்ட் எந்தக் துகருத்தும் கூபவில்ுத் துறை.

