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ஒத்துலத்துழைத்தலத கூகுள் ஒப்புக்மக்காள்கிறது
By Andre Damon,              8 March 2018

இராணுவ-உளவு வளாகத்திற்கும் சிலிக்கன் பள்ளத்்கன் பள்ளத்தாக்குக்கும் இத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடையிாக்குக்கும் இடையிலான
ஒருங்கித்தாக்குக்கும் இட்கிணைப்பு ்பு பபருகிச் ்பு பெருகிச் செல்வதில் இன்னு்பு பலாரு த்தாக்குக்கும் இடலல்கல்ாக்குக்கும் இடையிலாக,  கூகுளின்
்கன் பள்ளத்தாய் நிறுவனலான ஆல்ஃப்பு பபட் (Alphabet) அ்பு பலரிக்க அரெருகிச் சொங்கத்தின்
ெருகிச் செட்ளத்தாக்குக்கும் இடைவிடவிரரா்கன் பள்ளத்தலான ஆளில்ாக்குக்கும் இடையிலா விலானக் ்பு பகாத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத் திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்தில் இாக்குக்கும் இடையிலக்குகத்தாக்குக்கும் இடள
அத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடையாளம் காண்ப்கன் பள்ளத்தற்கு பயன்படுத்்கன் பள்ளத்தப்பட்ளத்தாக்குக்கும் இடை ்பு பலன்்பு பபாருத்தாக்குக்கும் இடள
வழங்கியிருந்்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த ஊர்ஜி்கன் பள்ளத்தம் ்பு பெருகிச் செய்திருக்கிறத.

அ்பு பலரிக்கா 2009  இல் அ்கன் பள்ளத்தன் ஆளில்ாக்குக்கும் இடையிலா விலானப் படு்பு பகாத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில
டவிரவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத்திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த ்பு ப்கன் பள்ளத்தாளத்தாக்குக்கும் இடைக்கியதில் இருந்த, சுலார் 3,000 “எதிரி டவிரபாராளிகத்தாக்குக்கும் இடள”
ஆளில்ாக்குக்கும் இடையிலா விலானத் ்கன் பள்ளத்தாக்கு்கன் பள்ளத்தல்களில் ்பு பகாத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில்பு பெருகிச் செய்திருப்ப்கன் பள்ளத்தாக கூறிக்
்பு பகாள்கிறத.  ஆளில்ாக்குக்கும் இடையிலா விலானத் ்கன் பள்ளத்தாக்கு்கன் பள்ளத்தலில் குறித்தாக்குக்கும் இடவக்கப்பட்ளத்தாக்குக்கும் இடை ஒவ்்பு பவாரு
லனி்கன் பள்ளத்தருளத்தாக்குக்கும் இடைனும் ெருகிச் செராெருகிச் செரியாக சுற்றி நின்றிருந்்கன் பள்ளத்த ஒன்பத டவிரபர் ்பு பகால்ாக்குக்கும் இடையிலப்பட்ளத்தாக்குக்கும் இடை்கன் பள்ளத்தாக
இராணுவத்தின் உள்முக ஆவ்கிணைங்கள் காட்டுகின்றன, இ்கன் பள்ளத்தன் ்பு பபாருள் ்பு பயலன்,
டவிரெருகிச் சொலாலியா,  ஆப்கானிஸ்்கன் பள்ளத்தான்,  பாகிஸ்்கன் பள்ளத்தான் லற்றும் ஈராக்கில் அ்பு பலரிக்க
இராணுவத்தின் வான்வழி பயங்கரவா்கன் பள்ளத்தப் பிரச்ெருகிச் சொரத்தில் உண்த்தாக்குக்கும் இடலயாகப்
பலியாடவிரனார் எண்ணிக்த்தாக்குக்கும் இடக பத்்கன் பள்ளத்தாயிரக்க்கிணைக்காய் அதிகரிக்கிறத என்ப்கன் பள்ளத்தாகும்.

அ்பு பலரிக்க சிவில் உரித்தாக்குக்கும் இடலகள் ெருகிச் செங்கத்தின் கூற்றுப்பட,  “எந்்கன் பள்ளத்த யுத்்கன் பள்ளத்தக்களத்தில்
இருந்தம் விாக்குக்கும் இடையிலகி,  எந்்கன் பள்ளத்த குற்றச்ெருகிச் சொட்டு அல்ாக்குக்கும் இடையிலத விெருகிச் சொரத்தாக்குக்கும் இட்கிணையும் இல்ாக்குக்கும் இடையிலாலல்,
குறித்தாக்குக்கும் இடவத்தக் ்பு பகால்கின்ற டவிரவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத்திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைம், உரிய பரிசீாக்குக்கும் இடையிலத்தாக்குக்கும் இடன நத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடைமுத்தாக்குக்கும் இடறக்கான
அரசியல்ெருகிச் செட்ளத்தாக்குக்கும் இடை உத்்கன் பள்ளத்தரவா்கன் பள்ளத்தத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த மீறுகிறத.  டவிரவறு எந்்கன் பள்ளத்த வழியுமில்ாக்குக்கும் இடையிலா்கன் பள்ளத்தடவிரபாத
லட்டுடவிரல ஆயு்கன் பள்ளத்த டவிரலா்கன் பள்ளத்தல் வத்தாக்குக்கும் இடளயங்களுக்கு ்பு பவளியில் லர்கிணைடவிரலற்படுத்்கன் பள்ளத்தக்கூடய
பத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடைவலித்தாக்குக்கும் இடல பயன்படுத்்கன் பள்ளத்தப்பளத்தாக்குக்கும் இடைாக்குக்கும் இடையிலாம் என்ற ெருகிச் செர்வடவிர்கன் பள்ளத்தெருகிச் செச் ெருகிச் செட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தயும் இத
மீறுகிறத.”

ஆளில்ாக்குக்கும் இடையிலா விலானம் மூாக்குக்கும் இடையிலலாக ்பு பகாத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில்பு பெருகிச் செய்யும் டவிரவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத்திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்தில் கூகுள்
உளத்தாக்குக்கும் இடைந்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தயாக இருந்்கன் பள்ளத்தத என்பத அ்பு பலரிக்க இராணுவத்தின் குற்றவியல்
நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககளில் நிறுவனத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த ெருகிச் செம்பந்்கன் பள்ளத்தப்படுத்தகிறத,  ்பு பெருகிச் சென்ற வாரத்தில்
நிறுவனத்திற்குள்ளான ஒரு சுற்றறிக்த்தாக்குக்கும் இடகயில் அதிகாரிகள் இந்்கன் பள்ளத்த ஒத்தத்தாக்குக்கும் இடழப்த்தாக்குக்கும் இடப
ஒத்தக் ்பு பகாண்ளத்தாக்குக்கும் இடை்கன் பள்ளத்தன் பின்னர் நிறுவன ஊழியர்கள் லத்தியில் இத டவிரகாபத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தத்
தூண்டயிருந்்கன் பள்ளத்த்கன் பள்ளத்தாக Gizmodo வத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத் ்கன் பள்ளத்தளத்தில் வந்்கன் பள்ளத்த ஒரு ்பு பெருகிச் செய்தி
்பு ப்கன் பள்ளத்தரிவிக்கிறத.

்கன் பள்ளத்தனத நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககளுக்கு எழக்கூடய ெருகிச் சொத்தியலான ெருகிச் செட்ளத்தாக்குக்கும் இடைரீதியான
எதிர்வித்தாக்குக்கும் இடளவுகள் லற்றும் நிறுவனத்திற்கு உள்டவிரளயும் ்பு பவளிடவிரயயும் நிாக்குக்கும் இடையிலவும்
அ்பு பலரிக்காவின் குற்றவியல் டவிரபார்களுக்கான குடவிரரா்கன் பள்ளத்தம் ஆகியவற்த்தாக்குக்கும் இடற லனதில்
்பு பகாண்டு,  கூகுள் அ்கன் பள்ளத்தன் ஒத்தத்தாக்குக்கும் இடழப்பானத “்கன் பள்ளத்தாக்கு்கன் பள்ளத்தல்-அல்ாக்குக்கும் இடையிலா்கன் பள்ளத்த
பயன்பாடுகளுக்கு லட்டுடவிரல” என்று ஒரு அறிக்த்தாக்குக்கும் இடகயில் வலியுறுத்தியடவிர்கன் பள்ளத்தாடு,
“இந்்கன் பள்ளத்தத் ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்பம் லனி்கன் பள்ளத்தத் திறனாய்வுக்காக பளத்தாக்குக்கும் இடைங்கத்தாக்குக்கும் இடள
அத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடையாளக்குறியிடுகிறத” என்று கூறியத.

ஆனால்,  ஒரு விலர்ெருகிச் செனப்பார்த்தாக்குக்கும் இடவயற்ற,  அரசு-கட்டுப்பாட்டாக்குக்கும் இடையிலான ஊளத்தாக்குக்கும் இடைகங்களுக்கு
டவிரபசுபுள்ளிகத்தாக்குக்கும் இடள வழங்கும் டவிரநாக்கத்தளத்தாக்குக்கும் இடைனான இந்்கன் பள்ளத்த அபத்்கன் பள்ளத்தலானதம்
அாக்குக்கும் இடையிலட்சியலானதலான நடப்பு, ஒரு லாஃபியாவின் சுட்டுவிட்டு ஓடும் வாகனத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த
ஓட்டுபவர், ்கன் பள்ளத்தான் வித்தாக்குக்கும் இடெருகிச் செ வில்த்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில (trigger) அழத்்கன் பள்ளத்த்கன் பள்ளத்தால் அந்்கன் பள்ளத்தக் ்பு பகாத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலயில்
்கன் பள்ளத்தான் உளத்தாக்குக்கும் இடைந்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தயாக இல்த்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில என்று கூறுவ்கன் பள்ளத்தற்கு நிகரான்கன் பள்ளத்தாகும்.

அ்பு பலரிக்க எல்த்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலகளுக்குள் உள்ளிளத்தாக்குக்கும் இடை உாக்குக்கும் இடையிலகின் எந்்கன் பள்ளத்தப் பகுதியிலும் அ்பு பலரிக்கக்
குடலக்கத்தாக்குக்கும் இடள படு்பு பகாத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில ்பு பெருகிச் செய்வ்கன் பள்ளத்தற்கு ஆளில்ாக்குக்கும் இடையிலா விலானங்கத்தாக்குக்கும் இடள
பயன்படுத்தவ்கன் பள்ளத்தற்கு அ்பு பலரிக்க அரெருகிச் சொங்கம் உரித்தாக்குக்கும் இடல டவிரகாரியிருக்கிறத.  2011
இல் ஒபாலா நிர்வாகம்,  ்பு பயலனில் ஒரு டவிரவட்த்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடையாடும் ஆளில்ாக்குக்கும் இடையிலா விலானத்
்கன் பள்ளத்தாக்கு்கன் பள்ளத்தலின் மூாக்குக்கும் இடையிலலாக அன்வர் அல்-அவ்ாக்குக்கும் இடையிலாகித்தாக்குக்கும் இடய படு்பு பகாத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில ்பு பெருகிச் செய்்கன் பள்ளத்தத,
அ்கன் பள்ளத்தன்பின் இரண்டு வாரங்கள் கழித்த இன்்பு பனாரு ஆளில்ாக்குக்கும் இடையிலா விலானத்
்கன் பள்ளத்தாக்கு்கன் பள்ளத்தலின் மூாக்குக்கும் இடையிலம் அவரத லகனான 16  வயத அப்தல்ரஹ்லான் அல்-
அவ்ாக்குக்கும் இடையிலாகித்தாக்குக்கும் இடய படு்பு பகாத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில ்பு பெருகிச் செய்்கன் பள்ளத்தத.

இத்்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடகய தீய நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககளில் கூகுள் பங்காளியாவத, உாக்குக்கும் இடையில்பு பகங்கிலும்
உள்ள ெருகிச் செட்ளத்தாக்குக்கும் இடைரீதியான ்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடைகத்தாக்குக்கும் இடள லட்டுலல்ாக்குக்கும் இடையில,  தீவிர வர்த்்கன் பள்ளத்தகரீதியான
பின்வித்தாக்குக்கும் இடளவுகளுக்கும் கூளத்தாக்குக்கும் இடை அ்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடன அச்சுறுத்்கன் பள்ளத்தக் கூடய்கன் பள்ளத்தாகும்.  இந்்கன் பள்ளத்த
அபாயங்கத்தாக்குக்கும் இடளயும் ்பு பபாருட்படுத்்கன் பள்ளத்தாலல் இதில் ஈடுபடுவ்கன் பள்ளத்தற்கு நிறுவனம்
எடுத்திருக்கும் முடவானத ்பு பபரும் ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்ப பகாசுர நிறுவனங்களின்
வர்த்்கன் பள்ளத்தக நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககளில் இராணுவ ஒப்பந்்கன் பள்ளத்தங்கள் டவிரலலும் டவிரலலும்
அதிமுக்கியலான பாத்திரம் வகிப்பத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த சுட்டக்காட்டுகிறத.

பாதகாப்புத் தத்தாக்குக்கும் இடற ்பு பெருகிச் சென்ற ஆண்டல் ்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக நுண்்கிணைறிவுத் (artificial

intelligence) திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைங்களுக்காக குத்தாக்குக்கும் இடறந்்கன் பள்ளத்தபட்ெருகிச் செம் 7.4  பில்லியன் ளத்தாக்குக்கும் இடைாாக்குக்கும் இடையிலர்கள்
்பு பெருகிச் சொக்குக்கும் இடையிலவிட்டருந்்கன் பள்ளத்தத, இந்்கன் பள்ளத்த ஆண்டல் இந்்கன் பள்ளத்த ்பு பெருகிச் சொக்குக்கும் இடையிலவு இன்னும் அதிகரிக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறத,  இதில் ்பு பபரும்பகுதி ஆல்ஃப்பு பபட் (கூகுள்),  அலெருகிச் சொன்,
லற்றும் என்விடயா டவிரபான்ற ்பு பபருநிறுவனங்களுக்கு -இவற்றின் ்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக
நுண்்கிணைறிவுத்திறன் ்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகன் ்கன் பள்ளத்தனத வளாகத்திற்குள் டவிரலற்்பு பகாள்ளும்
திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைங்களின் ்பு பெருகிச் செயற்திறத்தாக்குக்கும் இடன விஞ்சியத்தாக்குக்கும் இடவயாக கூறப்படுகிறத- பாயவிருக்கிறத.

்பு பெருகிச் சென்ற ஆண்டன் டவிரபாத,  கூகுள்,  ஃடவிரபஸ்புக் லற்றும் ட்விட்ளத்தாக்குக்கும் இடைர் ஆகிய
அத்தாக்குக்கும் இடனத்தம் அவர்களத பயனர்கள் பகிர்ந்த ்பு பகாள்ளும் ்கன் பள்ளத்தகவல்கத்தாக்குக்கும் இடள
்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடக ்பு பெருகிச் செய்த,  அ்பு பலரிக்க டவிரபார்க் குற்றங்கத்தாக்குக்கும் இடள அம்பாக்குக்கும் இடையிலப்படுத்தகின்ற
லற்றும் கண்ளத்தாக்குக்கும் இடைனம் ்பு பெருகிச் செய்கின்ற ்பு பெருகிச் செய்தி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ளத்தாக்குக்கும் இடைவற்றின் “லாற்று”
கண்டவிர்கிணைாட்ளத்தாக்குக்கும் இடைங்கத்தாக்குக்கும் இடளக் காட்டலும் “அங்கீகாரலான” லற்றும் “நம்பிக்த்தாக்குக்கும் இடகக்குரிய”
்பு பெருகிச் செய்திகத்தாக்குக்கும் இடள ஊக்குவிப்ப்கன் பள்ளத்தற்கான நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககத்தாக்குக்கும் இடள அறிவித்்கன் பள்ளத்தன. ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்ப
நிறுவனங்கள் அத்்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடனயிலும், ்கன் பள்ளத்தனத ்கன் பள்ளத்தளத்தில் ்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடகக்கு ்கன் பள்ளத்தான்
்பு பகாண்டுள்ள உறுதி குறித்த ெருகிச் செற்றும் லனெருகிச் செஞ்ெருகிச் சொக்குக்கும் இடையிலம் ்பு பகாண்டரா்கன் பள்ளத்த்கன் பள்ளத்தாக இருக்கும்
நிறுவனலான ஃடவிரபஸ்புக்,  “த்தாக்குக்கும் இடவரல்” கா்பு ப்கிணைாளிகத்தாக்குக்கும் இடள பின்னுக்குத் ்கன் பள்ளத்தள்ளுவத
லற்றும் நியூ டவிரயார்க் த்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடைம்ஸ் டவிரபான்ற “நம்பிக்த்தாக்குக்கும் இடகக்குரிய” ்பு பெருகிச் செய்தி
ஆ்கன் பள்ளத்தாரங்கத்தாக்குக்கும் இடள ஊக்குவிப்பத ஆகியவற்றின் ஒரு வித்தாக்குக்கும் இடளவாக பயனர் ஈடுபாடு
ெருகிச் செரியும் என்று எதிர்பார்ப்ப்கன் பள்ளத்தாக ்பு பவளிப்பத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடையாக ்பு ப்கன் பள்ளத்தரிவித்தள்ளத.

இந்்கன் பள்ளத்த நிறுவனங்கள் அதிக கடுத்தாக்குக்கும் இடலயான ்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடக நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககத்தாக்குக்கும் இடள
திணிக்கின்ற நித்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலயில் பயனர் நுகர்வில் ஓரளவுக்கு வீழ்ச்சி ஏற்படுவத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த
எதிர்பார்க்கின்றன என்ப்கன் பள்ளத்தால்,  இாக்குக்கும் இடையிலாபகரலான பாதகாப்புத் தத்தாக்குக்கும் இடற ஒப்பந்்கன் பள்ளத்தங்கள்
அவற்றின் நிகர வருவாத்தாக்குக்கும் இடய அதிகரிப்ப்கன் பள்ளத்தற்கும் அவர்களத நிதி நாக்குக்கும் இடையிலன்கத்தாக்குக்கும் இடள
அ்பு பலரிக்க அரசின் டவிரபார்-புரியும் லற்றும் ஒடுக்குமுத்தாக்குக்கும் இடற நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககளுளத்தாக்குக்கும் இடைன்
முன்்பு பனப்டவிரபாதினும் ்பு பநருக்கலாக ்கன் பள்ளத்தங்கத்தாக்குக்கும் இடள பின்னால் நிறுத்திக்
்பு பகாள்வ்கன் பள்ளத்தற்குலான ஒரு வழிவத்தாக்குக்கும் இடகயாக இருக்கின்றன.



டவிரவால் ஸ்ட்ரீட் டவிர ர்னல் இந்்கன் பள்ளத்த லா்கன் பள்ளத்தத்தில் கூறியிருந்்கன் பள்ளத்தவாறாய் ஒரு “்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக
நுண்்கிணைறிவு ஆயு்கன் பள்ளத்தப் டவிரபாட்டயில்”  ்கன் பள்ளத்தன்த்தாக்குக்கும் இடனக் காண்கின்ற்பு ப்கன் பள்ளத்தாரு முடவுக்கு
்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகன் வந்தடவிரெருகிச் செர்ந்திருக்கின்ற அடவிர்கன் பள்ளத்தடவிரநரத்தில்்கன் பள்ளத்தான், இந்்கன் பள்ளத்த ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்ப
்பு பபருநிறுவனங்கள் ்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடக நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககத்தாக்குக்கும் இடளத் திணிப்பத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த டவிரநாக்கி
நகர்ந்திருக்கின்றன.  அ்பு பலரிக்கா ஈடுபட்டருக்கும் எண்்கிணைற்ற டவிரபார்கள்,
்பு பவளிநாட்டு நித்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலநிறுத்்கன் பள்ளத்தங்கள்,  லற்றும் ஸ்திரம்குத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலப்பு நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககளின்
பாரிய ்கன் பள்ளத்தளத்தாக்குக்கும் இடைவாளப் டவிரபாக்குவரத்த சுத்தாக்குக்கும் இடல இல்ாக்குக்கும் இடையிலாலல் புதிய ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்பங்கத்தாக்குக்கும் இடள
அபிவிருத்தி ்பு பெருகிச் செய்வ்கன் பள்ளத்தற்கும் அலாக்குக்கும் இடையிலாக்குவ்கன் பள்ளத்தற்கும் திறம்்பு பபற்றிருக்கின்ற ரஷ்யா
லற்றும் சீனா டவிரபான்ற கணிெருகிச் செலான இராணுவ ெருகிச் செக்திகளின் தரி்கன் பள்ளத்தலான
்பு பபாருளா்கன் பள்ளத்தார வளர்ச்சிக்கு முகம்்பு பகாடுக்கின்ற நித்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலயில்,  வருங்காாக்குக்கும் இடையில
டவிரலா்கன் பள்ளத்தல்களில் அ்பு பலரிக்காவின் இராணுவ அனுகூாக்குக்கும் இடையிலத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தக் காப்பாற்றிக்
்பு பகாள்வ்கன் பள்ளத்தற்கு இருக்கும் ஒடவிரர வழி சிலிக்கன் பள்ளத்்கன் பள்ளத்தாக்கித்தாக்குக்கும் இடன டவிரபாரிடும்
எந்திரத்தளத்தாக்குக்கும் இடைன் ஒருங்கித்தாக்குக்கும் இட்கிணைப்படவிர்கன் பள்ளத்த என்ற முடவுக்கு அ்பு பலரிக்க இராணுவத்
திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைமிளத்தாக்குக்கும் இடைாக்குக்கும் இடையிலாளர்கள் வந்திருக்கின்றனர். 

எகனாமிஸ்ட் இ்கன் பள்ளத்தழ் ெருகிச் செமீபத்தில் “அடுத்்கன் பள்ளத்த டவிரபார்”  என்ற ்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலப்பிாக்குக்கும் இடையிலான ்கன் பள்ளத்தனத
மு்கன் பள்ளத்தல் பக்க கட்டுத்தாக்குக்கும் இடரயில் கூறியிருப்ப்கன் பள்ளத்தன் பட,  ”்கன் பள்ளத்தானாகக் கற்றுக்்பு பகாள்ளும்
அத்தாக்குக்கும் இடலப்புகள்,  லனி்கன் பள்ளத்தன்-எந்திரம் டவிரெருகிச் செர்ந்த முட்பு பவடுத்்கன் பள்ளத்தல்,  உ்கன் பள்ளத்தவியுளத்தாக்குக்கும் இடைனான லனி்கன் பள்ளத்த
நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககள்,  முன்டவிரனறிய இயக்கும்-லனி்கன் பள்ளத்தர்-இருக்கின்ற/இயக்கும்-லனி்கன் பள்ளத்தர்-
இல்ாக்குக்கும் இடையிலா்கன் பள்ளத்த முத்தாக்குக்கும் இடற நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடககள்” ஆகியவற்றில் கவனம் குவிப்ப்கன் பள்ளத்தன் மூாக்குக்கும் இடையிலலாக
சீனாவின் “விஞ்சும் அச்சுறுத்்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில”  முறியடப்ப்கன் பள்ளத்தற்கு “மூன்றாவத ஈடுகட்ளத்தாக்குக்கும் இடைல்”
(Third  offset) என்று ்பு பெருகிச் சொல்ாக்குக்கும் இடையிலப்படுவ்கன் பள்ளத்தான ஒரு மூடவிராக்குக்கும் இடையிலாபாயத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த ்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகன்
வகுத்திருக்கிறத. 

இந்்கன் பள்ளத்த மூடவிராக்குக்கும் இடையிலாபாயம், உாக்குக்கும் இடையிலகின் மிகவும் வளர்ச்சியத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடைந்்கன் பள்ளத்த்கன் பள்ளத்தாக திகழ்கின்ற
அ்பு பலரிக்க ்கன் பள்ளத்தனியார் ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்பத் தத்தாக்குக்கும் இடறத்தாக்குக்கும் இடய பணியலர்த்தவத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தச்
சுற்றிய்கன் பள்ளத்தாகும்.  எகானாமிஸ்ட் கூறுகின்ற வார்த்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தகளில்,  அ்பு பலரிக்காவானத
“்பு ப்கன் பள்ளத்தாளத்தாக்குக்கும் இடைர்ந்தம் வர்த்்கன் பள்ளத்தக ரீதியான ்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக நுண்்கிணைறிவு நிதியா்கன் பள்ளத்தாரத்தில்
டவிரலாக்குக்கும் இடையிலாதிக்கம் ்பு பெருகிச் செலுத்தகிறத, அத்தளத்தாக்குக்கும் இடைன் டவிரவ்பு பறந்்கன் பள்ளத்த நாட்த்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடை விளத்தாக்குக்கும் இடைவும் அதிகலாய்
இங்கு கூடு்கன் பள்ளத்தாக்குக்கும் இடையிலான நிறுவனங்கள் இந்்கன் பள்ளத்தத் தத்தாக்குக்கும் இடறயில் டவிரவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில ்பு பெருகிச் செய்த
்பு பகாண்டருக்கின்றன.”

லத்தாக்குக்கும் இடரன் கார்ப்ஸ் ்கன் பள்ளத்தளபதியும்,  கூகுள் ஒரு முக்கியலான ஒத்தத்தாக்குக்கும் இடழப்பாளராக
இருக்கும் ”டவிரலவன் திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைம்” என்று ்பு பெருகிச் சொல்ாக்குக்கும் இடையிலப்படும் திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்தின் ்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலவருலான
ட்ரூ குக்டவிரகார் ்பு பெருகிச் சென்ற ஆண்டல் ஒரு கருத்்கன் பள்ளத்தரங்கில் டவிரபசுத்தாக்குக்கும் இடகயில்,  அ்பு பலரிக்கா
ஒரு “்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக நுண்்கிணைறிவு ஆயு்கன் பள்ளத்தப் டவிரபாட்ட”யின் லத்தியில் இருப்ப்கன் பள்ளத்தாக
அறிவித்்கன் பள்ளத்தார், “எரிக் ஷிமித் கூகுத்தாக்குக்கும் இடள இப்டவிரபாத ஒரு ்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக நுண்்கிணைறிவு
நிறுவனலாக அத்தாக்குக்கும் இடழக்கிறார்,  ்கன் பள்ளத்தரவு நிறுவனலாக அல்ாக்குக்கும் இடையில என்பத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த உங்களில்
பாக்குக்கும் இடையிலரும் கவனித்திருப்பீர்கள்” என்பத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தயும் அவர் டவிரெருகிச் செர்த்தக் ்பு பகாண்ளத்தாக்குக்கும் இடைார்.

அவர் டவிரலலும் கூறினார், “அரெருகிச் சொங்கத்திற்கு அவசியலாக இருக்கின்ற ்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக
நுண்்கிணைறிவு அத்தாக்குக்கும் இடலப்த்தாக்குக்கும் இடப வழங்குகின்ற ‘கருப்பு ்பு பபட்ட’  எதவும்
இல்ாக்குக்கும் இடையிலாதிருக்கிறத... முக்கிய கூறுகள் ஒன்றுடவிரெருகிச் செர்க்கப்பளத்தாக்குக்கும் இடை டவிரவண்டும்... நம் உளத்தாக்குக்கும் இடைன்
இருக்கின்ற வர்த்்கன் பள்ளத்தகக் கூட்ளத்தாக்குக்கும் இடைாளிகளுளத்தாக்குக்கும் இடைன் டவிரெருகிச் செர்ந்த ்பு பெருகிச் செய்வடவிர்கன் பள்ளத்த அத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தச்
்பு பெருகிச் செய்வ்கன் பள்ளத்தற்கான ஒடவிரர வழியாகும்.”

்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்ப பகாசுர நிறுவனங்களத பரந்்கன் பள்ளத்த கணி்கன் பள்ளத்தத் திறன்,  ்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக
நுண்்கிணைறிவுத் திறன்,  லற்றும் அந்்கன் பள்ளத்தரங்கலான பயனர் ்கன் பள்ளத்தகவல்களத பாரிய
்கன் பள்ளத்தரவுத்்கன் பள்ளத்தளம் ஆகியவற்றுக்கும் அ்பு பலரிக்க இராணுவத்தின் கிட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்்கன் பள்ளத்தட்ளத்தாக்குக்கும் இடை வரம்பற்ற
நிதிஒதக்கீட்டுக்கும் இத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடையிாக்குக்கும் இடையிலான பரஸ்பர பரிவர்த்்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடனத்தாக்குக்கும் இடய சீர்படுத்தம்
்பு பபாருட்டு,  ்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகன் சிலிக்கன் பள்ளத்்கன் பள்ளத்தாக்குளத்தாக்குக்கும் இடைன் வரித்தாக்குக்கும் இடெருகிச் செயாக கூட்டுகத்தாக்குக்கும் இடள
அத்தாக்குக்கும் இடலத்திருக்கிறத. 2015  இல் ்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகன் Defense Innovation Unit  Experimental
(DIUx)  என்று ்பு பெருகிச் சொல்ாக்குக்கும் இடையிலப்படுகின்ற ்கன் பள்ளத்தனியார்-அரசு நிதியா்கன் பள்ளத்தார வாகன அத்தாக்குக்கும் இடலப்த்தாக்குக்கும் இடப
உருவாக்கியத, இ்கன் பள்ளத்தன் ்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத்தாக்குக்கும் இடலயகம் கலிடவிரபார்னியா, லவுண்்பு பளத்தாக்குக்கும் இடைய்ன் வியூவில்
கூகுளின் பிர்கன் பள்ளத்தான வளாகத்தில் இருந்த சிாக்குக்கும் இடையில நிமிளத்தாக்குக்கும் இடை பய்கிணை தூரத்தில்
அத்தாக்குக்கும் இடலந்திருக்கிறத.

2016  இல்,  “சிலிக்கன் பள்ளத்்கன் பள்ளத்தாக்கின் ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்பப் புதத்தாக்குக்கும் இடலகத்தாக்குக்கும் இடளயும் சிறந்்கன் பள்ளத்த
நத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடைமுத்தாக்குக்கும் இடறகத்தாக்குக்கும் இடளயும் அ்பு பலரிக்க இராணுவத்திற்குக் ்பு பகாண்டுவந்த டவிரெருகிச் செர்க்கும்”

டவிரநாக்கத்தளத்தாக்குக்கும் இடைன் பாதகாப்பு புதத்தாக்குக்கும் இடலகள் ஆடவிராக்குக்கும் இடையிலாெருகிச் செத்தாக்குக்கும் இடன வாரியம் என்று
அத்தாக்குக்கும் இடழக்கப்படுவ்கன் பள்ளத்தான ஒரு அத்தாக்குக்கும் இடலப்த்தாக்குக்கும் இடப ்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகன் உருவாக்கியத,  அ்கன் பள்ளத்தற்கு
்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலவராக அலர்த்்கன் பள்ளத்தப்பட்ளத்தாக்குக்கும் இடைவர் டவிரவறு யாருலல்ாக்குக்கும் இடையில,  கூகுளின் முன்னாள்
்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலவரான எரிக் ஷிமித் ்கன் பள்ளத்தான்.

்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்பத் தத்தாக்குக்கும் இடறயில் டவிரவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில ்பு பெருகிச் செய்டவிரவார் ்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகனுளத்தாக்குக்கும் இடைன் ஒத்தத்தாக்குக்கும் இடழத்த
டவிரவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில ்பு பெருகிச் செய்வதில் ்கன் பள்ளத்தயக்கம் காட்டுவத குறித்த ்பு பெருகிச் சென்ற இத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலயுதிர் காாக்குக்கும் இடையிலத்தில்
ஷிமித் புகாரிட்ளத்தாக்குக்கும் இடைார்,  “இராணுவ-்பு ப்கன் பள்ளத்தாழிற்தத்தாக்குக்கும் இடற வளாகலானத
ஏடவிர்கன் பள்ளத்தா்பு பவாருவி்கன் பள்ளத்தத்தில் ்கன் பள்ளத்தங்களத டவிரவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத்தாக்குக்கும் இடய லக்கத்தாக்குக்கும் இடள ெருகிச் செரியற்ற வி்கன் பள்ளத்தத்தில்
்பு பகால்வ்கன் பள்ளத்தற்காக பயன்படுத்தகிறத என்ப்கன் பள்ளத்தான ்பு பபாதவான ஒரு கவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில
்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்ப ெருகிச் செமூகத்தில் இருக்கிறத” என்ற உண்த்தாக்குக்கும் இடலத்தாக்குக்கும் இடயக் கூறி புாக்குக்கும் இடையிலம்பினார்.

ஆனால்,  ஏவுகத்தாக்குக்கும் இட்கிணைகத்தாக்குக்கும் இடள வழிநளத்தாக்குக்கும் இடைத்தவ்கன் பள்ளத்தற்கும் பலியாக டவிரவண்டயவர்கத்தாக்குக்கும் இடள
டவிர்கன் பள்ளத்தர்ந்்பு ப்கன் பள்ளத்தடுப்ப்கன் பள்ளத்தற்கும் ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்ப பகாசுர நிறுவனங்களின் ்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக
நுண்்கிணைறிவுத் திறன்கத்தாக்குக்கும் இடள பயன்படுத்திக் ்பு பகாள்வத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தயும் ்கன் பள்ளத்தாண்ட,  சிலிக்கன்
பள்ளத்்கன் பள்ளத்தாக்குளத்தாக்குக்கும் இடைன் ்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகன் டவிரெருகிச் செர்ந்த டவிரவத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில்பு பெருகிச் செய்வ்கன் பள்ளத்தன் ஊரறிந்்கன் பள்ளத்த இரகசியம்
என்ன்பு பவன்றால்,  தித்தாக்குக்கும் இடரலத்தாக்குக்கும் இடறவில்,  மிகப்்பு பபரும் அளவிாக்குக்கும் இடையிலான அந்்கன் பள்ளத்தரங்கலான,
்கன் பள்ளத்தனிநபர் விவரங்கள் கண்காணிப்பு லற்றும் குறித்தாக்குக்கும் இடவப்பு டவிரநாக்கங்களுக்காக
்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகனுக்கும் லற்ற உளவு முகத்தாக்குக்கும் இடலகளுக்கும் பாய்ச்ெருகிச் செப்பளத்தாக்குக்கும் இடை இருக்கிறத.

டவிரலவன் திட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்தில் ்பு பநருக்கலாக ெருகிச் செம்பந்்கன் பள்ளத்தப்பட்டருக்கும் ்பு பாக்குக்கும் இடையிலப்ட்பு பனண்ட் ்பு ப னரல்
டவிர ான் ஷானஹான் ்பு பெருகிச் சென்ற ஆண்டல் ஒரு கருத்்கன் பள்ளத்தரங்கில் ்பு ப்கன் பள்ளத்தரிவித்்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தப்
டவிரபாாக்குக்கும் இடையில,  “நளத்தாக்குக்கும் இடைவடக்த்தாக்குக்கும் இடகயின் இறுதியில் கூகுத்தாக்குக்கும் இடள நீங்கள் பார்க்காக்குக்கும் இடையிலாம்.
அவர்களிளத்தாக்குக்கும் இடைம் என்ன இருக்கிறத என்பத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த அவர்கள் ்பு பெருகிச் சொல்வதில்த்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில, கூகுளில்
இருக்கும் எவடவிரரனும் பின்னர் என் காதில் கிசுகிசுக்க விரும்பினால் ஒழிய.”

இராணுவ-உளவு எந்திரலாக முன்னர் அறியப்பட்டு வந்திருக்கும்
ஒன்றிற்குள்ளாக கூகுள் டவிரபான்ற நிறுவனங்கள் ஒன்றித்தாக்குக்கும் இட்கிணைவ்கன் பள்ளத்தானத லனி்கன் பள்ளத்த
வராக்குக்கும் இடையிலாற்றில் இதவத்தாக்குக்கும் இடர அறிந்திரா்கன் பள்ளத்த அரசு ஒடுக்குமுத்தாக்குக்கும் இடறயின் ஒரு பரந்்கன் பள்ளத்த
அத்தாக்குக்கும் இடலப்த்தாக்குக்கும் இடப உருவாக்கிக் ்பு பகாண்டருக்கிறத. ்பு பபன்ளத்தாக்குக்கும் இடைகன் ெருகிச் செமீபத்தில் ்பு பவளியிட்ளத்தாக்குக்கும் இடை
டவிர்கன் பள்ளத்தசிய பாதகாப்பு மூடவிராக்குக்கும் இடையிலாபாய அறிக்த்தாக்குக்கும் இடக ்பு ப்கன் பள்ளத்தரிவிப்பத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்தப் டவிரபாாக்குக்கும் இடையில,  ்பு பபரும்
ெருகிச் செக்திகளுக்கு இத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடையிாக்குக்கும் இடையிலான டவிரலா்கன் பள்ளத்தலுக்கு ்கன் பள்ளத்தயாரிப்பு ்பு பெருகிச் செய்வ்கன் பள்ளத்தற்கு “டவிர்கன் பள்ளத்தசிய
அதிகாரத்தின் பாக்குக்கும் இடையில கூறுகளும் —இரா ்கன் பள்ளத்தந்திரம்,  ்கன் பள்ளத்தகவல்,  ்பு பபாருளா்கன் பள்ளத்தாரம்,  நிதி,
ெருகிச் செட்ளத்தாக்குக்கும் இடை அலாக்குக்கும் இடையிலாக்கம்,  லற்றும் இராணுவம்— பிசிறில்ாக்குக்கும் இடையிலாலல் ஒருங்கித்தாக்குக்கும் இட்கிணைப்பு
்பு பெருகிச் செய்யப்படுவ்கன் பள்ளத்தற்கு” அவசியலாக இருக்கிறத.

இந்்கன் பள்ளத்த டவிரல்பு பாக்குக்கும் இடையிலழந்த வருகின்ற இராணுவ-்கன் பள்ளத்தகவல்்பு ப்கன் பள்ளத்தாழில்நுட்ப-உளவு ்பு ப்கன் பள்ளத்தாளத்தாக்குக்கும் இடைர்பின்
அச்ெருகிச் சொணியாய் ்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடகயும் கண்காணிப்பும் இருக்கின்றன.  ரஷ்யா லற்றும்
சீனா டவிரபான்ற “ெருகிச் செலபாக்குக்கும் இடையில”  இராணுவங்களுக்கு எதிராக “்பு பகாதிக்கின்ற”
டவிரபார்கத்தாக்குக்கும் இடள நளத்தாக்குக்கும் இடைத்தவ்கன் பள்ளத்தற்கு அ்பு பலரிக்கா ்கன் பள்ளத்தயாரிப்பு ்பு பெருகிச் செய்கின்ற நித்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலயில்,
உள்நாட்டாக்குக்கும் இடையிலான டவிரபார்-எதிர்ப்பு லடவிரனாநித்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலயின் வளர்ச்சியானத,  ்பு பெருகிச் செயற்த்தாக்குக்கும் இடக
நுண்்கிணைறிவின் உ்கன் பள்ளத்தவியுளத்தாக்குக்கும் இடைன்,  ெருகிச் செமூக ஊளத்தாக்குக்கும் இடைக ்கன் பள்ளத்தகவல் பரிவர்த்்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடனகளின்
அடப்பத்தாக்குக்கும் இடளத்தாக்குக்கும் இடையிாக்குக்கும் இடையிலான அரசியல் விபரப்பளத்தாக்குக்கும் இடைத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த உருவாக்கி, பாரிய ்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடகத்தாக்குக்கும் இடயப்
பயன்படுத்தவ்கன் பள்ளத்தன் மூாக்குக்கும் இடையிலலாக எதிர்த்தப் டவிரபாரிளத்தாக்குக்கும் இடைப்படும்.

்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடகக்கான இந்்கன் பள்ளத்த முத்தாக்குக்கும் இடனப்புக்கும் டவிரபாருக்கும் எதிரான டவிரபாராட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்திற்கும்
உாக்குக்கும் இடையிலக டவிரெருகிச் சொெருகிச் செலிெருகிச் செ வத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத் ்கன் பள்ளத்தளம் முன்னித்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையில ்பு பகாடுத்தக் ்பு பகாண்டருக்கிறத.
டவிர்கன் பள்ளத்தளத்தாக்குக்கும் இடைல் முடவுகத்தாக்குக்கும் இடள அரசியல்ரீதியாக ்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடக ்பு பெருகிச் செய்வத்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த —இளத்தாக்குக்கும் இடைத-ெருகிச் சொரி
லற்றும் டவிரபார்-எதிர்ப்பு வத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத் ்கன் பள்ளத்தளங்களுக்கான டவிர்கன் பள்ளத்தளத்தாக்குக்கும் இடைல் டவிரபாக்குவரத்திாக்குக்கும் இடையிலான
பாரிய வீழ்ச்சிக்கு இத இட்டுச்்பு பெருகிச் சென்றிருக்கிறத— கூகுள் முடவுக்குக்
்பு பகாண்டுவர டவிரவண்டும் என்று டவிரகாரி ஒரு பகிரங்கக் கட்கன் பள்ளத்தத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த 2017 ஆகஸ்டல்
நாங்கள் ்பு பவளியிட்டவிரளத்தாக்குக்கும் இடைாம். இத்தாக்குக்கும் இட்கிணைய ்கன் பள்ளத்தணிக்த்தாக்குக்கும் இடகத்தாக்குக்கும் இடய எதிர்த்தப் டவிரபாராடுவ்கன் பள்ளத்தற்கான
ஒரு ெருகிச் செர்வடவிர்கன் பள்ளத்தெருகிச் செ கூட்ளத்தாக்குக்கும் இடைணியில் இத்தாக்குக்கும் இட்கிணைந்த ்பு பகாள்வ்கன் பள்ளத்தற்கு அத்்கன் பள்ளத்தத்தாக்குக்கும் இடன “டவிரெருகிச் சொெருகிச் செலிெருகிச் செ,
டவிரபார்-எதிர்ப்பு, இளத்தாக்குக்கும் இடைத-ெருகிச் சொரி லற்றும் முற்டவிரபாக்கு வத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத் ்கன் பள்ளத்தளங்கள், அத்தாக்குக்கும் இடலப்புகள்,
லற்றும் ்பு பெருகிச் செயல்பாட்ளத்தாக்குக்கும் இடைாளர்களுக்கு” உாக்குக்கும் இடையிலக டவிரெருகிச் சொெருகிச் செலிெருகிச் செ வத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத் ்கன் பள்ளத்தளம்  னவரியில்
ஒரு அத்தாக்குக்கும் இடழப்த்தாக்குக்கும் இடப ்பு பவளியிட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத.   னநாயக உரித்தாக்குக்கும் இடலகத்தாக்குக்கும் இடளப் பாதகாப்ப்கன் பள்ளத்தற்கு
முத்தாக்குக்கும் இடனகின்ற ்பு ப்கன் பள்ளத்தாழிாக்குக்கும் இடையிலாளர்கள் லற்றும் இத்தாக்குக்கும் இடளஞர்கள் அத்தாக்குக்கும் இடனவரும் உாக்குக்கும் இடையிலக
டவிரெருகிச் சொெருகிச் செலிெருகிச் செ வத்தாக்குக்கும் இடாக்குக்கும் இடையிலத் ்கன் பள்ளத்தளத்த்தாக்குக்கும் இட்கன் பள்ளத்த ்பு ப்கன் பள்ளத்தாளத்தாக்குக்கும் இடைர்பு ்பு பகாள்வ்கன் பள்ளத்தற்கும் டவிரெருகிச் சொெருகிச் செலிெருகிச் செத்தக்கான அ்கன் பள்ளத்தன்
டவிரபாராட்ளத்தாக்குக்கும் இடைத்தில் இத்தாக்குக்கும் இட்கிணைந்த ்பு பகாள்வ்கன் பள்ளத்தற்கும் நாங்கள் அத்தாக்குக்கும் இடழக்கிடவிரறாம்.

http://www.wsws.org/tamil/articles/2017/8-August/open-a30.shtml
http://www.wsws.org/en/special/contact.html
http://www.wsws.org/tamil/articles/2018/01-Jan/open-j27.shtml

