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போரரும் போரய்களும் தணிக்ிக்ககயும் 
Andre Damon,       13 April 2018 

அமெரிக்க்காவும,  பிரிட்டன் ெற்றும பி்றும் பிர்கான்சும ெத்திய கிழக்கில் ஒர

புதிய இ்றும் பிரத்தஆறு ஓடச் மஓடச் செய்வதற்க்கான இறுதி கட்டங்களில் உள்ளன.
ஒர அமெரிக்க த்காக்கும கப்பற்பகப்பற்படட,  USS ஹேரி எஸ.  ட்ரூென்
விெ்கானந்த்காங்கி ஹப்கார்க்கப்பல் தகப்பற்பட்கப்பல் தலைகப்பற்படெயில்,  ப்கா்றும் பிரசீக வகப்பற்படளகுட்கா
ஹந்காக்கி மஓடச் சென்று மக்காண்டிரக்கிறத,  விெ்கானங்களில் குண்டுங்கள்
நி்றும் பிரப்பப்பட்டுள்ளன,  தரப்புகளும நகர்த்தப்பட்டு வரகின்றன,
சிரிய்காவுக்கு எதி்றும் பிர்காக ஏக்காதிபத்திய ஓடச் செக்திகள் இ்றும் பிர்காணுவ த்காக்குதகப்பற்பட்கப்பல் தலைத்
மத்காடங்க தய்கா்றும் பிர்காகின்ற நிகப்பற்பட்கப்பல் தலையில் இத விகப்பற்பட்றும் பிரவிஹ்கப்பல் தலைஹய
அணுஆயுதஹெந்திய ்றும் பிரஷ்ய்கா உடன்கான ஒர ஹந்றும் பிரடி ஹெ்காத்கப்பல் தலை்காக
அபிவிரத்தி அகப்பற்படடயக்கூடும.

ஆன்கால் ஏக்காதிபத்திய ஹப்காரக்கு சிப்ப்காய்களும ெற்றும
ஏவுககப்பற்படவுகணைககப்பற்படளளும ஹதகப்பற்படவப்படுவதற்கு அப்ப்கால் மப்காய்கள்கால் அத
ப்கப்பல் தலைப்படுத்தப்படுகின்றத.

கடந்த ெ்காதத்கப்பற்படதப் மப்காறுத்த வகப்பற்பட்றும் பிரயில், அமெரிக்க்கா, பிரிட்டன் ெற்றும
பி்றும் பிர்கான்சின் அகப்பற்படனத்த பி்றும் பிரத்கான மஓடச் செய்தி ஊடக நிறுவனங்களும 2003
ஈ்றும் பிர்காக் பகப்பற்படடமயடுப்கப்பற்படப நிய்காயப்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்ட "ப்காரிய
ஹப்றும் பிரழிவுக்றும் பிர ஆயுதங்கள்"  மஓடச் செ்கால்்கப்பல் தலை்காடகப்பற்பட்கப்பல் தலைப் பயன்படுத்தி ெக்களிகப்பற்படடஹய
விற்பகப்பற்படன மஓடச் செய்வதற்க்காக,  ஒன்று ெ்காற்றி ஒன்ற்காக,  மத்காடர்ச்சிய்காக
மப்காய்ககப்பற்படளப் ப்றும் பிரப்புவதற்க்காக ஹெ்கப்பல் தலைதிகஹந்றும் பிரம மஓடச் செயற்பட்டுள்ளன.

பத்திரிகப்பற்படக சுதந்தி்றும் பிரத்தின் ஜனந்காயக கரத்தரவ்கானத,  அ்றும் பிரசியல்
ஸத்காபகத்தின் கரத்தக்ககப்பற்படள ஹந்காக்கி ஐயுறவுடனும சுதந்தி்றும் பிரெ்காகவும
இரக்கும “ந்கான்க்காவத தூண்"  என்று அத அகப்பற்படழக்கப்படுவகப்பற்படத
கப்பற்படெயத்தில் மக்காண்டுள்ளத.  ஆன்கால் இந்த ஹப்கார்மவறி க்காய்ச்ஓடச் செலில்,
பத்திரிகப்பற்படகயியலுக்கும அ்றும் பிரசு பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரத்திற்கும இகப்பற்படடஹய வித்திய்காஓடச் செஹெ
இல்்கப்பல் தலை்காெல் ஹப்காய்விட்டத.

பத்திரிகப்பற்படகயியல் ஹகள்வி எழுப்பவும விஓடச் செ்காரிக்கவும முகப்பற்படனயும,
அஹதஹவகப்பற்படளயில் பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரஹெ்கா ப்றும் பிரப்றும் பிரபூட்டும, எளிகப்பற்படெப்படுத்தம ெற்றும
கிளர்ந்மதழ தூண்டிவிடும.  பத்திரிகப்பற்படகயியல் எல்்கப்பல் தலை்கா வ்காதங்ககப்பற்படளயும
ஓடச் செந்ஹதகத்தடன் அணுகும;  பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரஹெ்கா அ்றும் பிரசின் அறிக்கப்பற்படகககப்பற்படள
புனிதெ்காகவும ஏகப்பற்படனய அகப்பற்படனத்கப்பற்படதயும மப்காய்கள்காகவும கப்பற்படகய்காளும.

பிரிட்டிஷ் ெண்ணில் முன்ன்காள் இ்றும் பிரட்கப்பற்படட முகவர் ஹஓடச் செர்ஜி ஸகிரிப்கால்
மீத விஷத் த்காக்குதல் நடத்தவதற்க்கான ்றும் பிரஷ்ய்காவின் முயற்சி என்று
அவர்கள் எகப்பற்படத குறிப்பிட்டனஹ்றும் பிர்கா அதன் மீத சீற்றத்தடன் பத்திரிகப்பற்படககள்
கடந்த ெ்காதம ஓ்கப்பல் தலைமிட்டன.  பத்திரிகப்பற்படககள்,  ஒரந்காள்,  விஷவ்காயு
“ஸகிரிப்காலின் BMW க்காரின் க்காற்ஹற்காட்ட இகப்பற்படடமவளி வழிய்காக
மஓடச் செலுத்தப்பட்டத்காக" நிச்ஓடச் செயெ்காக அறிவித்தன. ெறுந்காஹள, அஹதயளவுக்கு
நிச்ஓடச் செயெ்காக,  அஹத பத்திரிகப்பற்படககள்,  “ஓடச் செ்காலிஸபரியில் ஹஓடச் செர்ஜி ஸகிரிப்கால்
வீட்டு கதவு கப்பற்படகப்பிடியில் உயி்றும் பிர்காபத்த்கான விஷ ெரந்த ஹந்காவிஹஓடச் செ்காக்
கப்பற்படவக்கப்பட்டிரந்தத்காக"  அறிவித்தன. ெ்காறி மக்காண்டிரந்த இந்த இந்த
கட்டுக்ககப்பற்படதககப்பற்படள ஆய்வு மஓடச் செய்வதற்கு எந்த முயற்சியும
மஓடச் செய்யப்படவில்கப்பற்பட்கப்பல் தலை.

இந்த விஷ த்காக்குதலின் பின்ன்கால் ்றும் பிரஷ்ய்கா இரந்தத என்பதில்
பிரிட்டனின் ஹப்கார்ட்டன் டவுன் இ்றும் பிரஓடச் செ்காயன ஆயுத ஆய்வகம "முற்றிலும
ஆணித்த்றும் பிரெ்காக"  இரப்பத்காக பிரிட்டன் மவளியுறவுத்தகப்பற்படற அகப்பற்படெச்ஓடச் செர்
ஹப்காரிஸ ஹஜ்கான்ஓடச் சென் அறிவித்தஹப்காத,  அமெரிக்க ஊடகங்கள் அவர்

அறிவிப்புக்கும,  அமெரிக்க்கா ெற்றும பிற ந்காடுகளில் இரந்த
அடுத்தடுத்த ்றும் பிரஷ்ய தூதர்கள் மவளிஹயற்றப்பட்டதற்கும உற்ஓடச் செ்காகத்கப்பற்படத
மவளிப்படுத்தின. ஆன்கால் அஹத ஆய்வகத்தடன் அவர் திட்டவட்டெ்காக
மு்றும் பிரண்பட்ட ஹப்காதம,  உ்கப்பல் தலைகின் மிகவும பயங்க்றும் பிர உயி்றும் பிர்காபத்த்கான
விஷங்களில் ஒன்று என்று கூறப்பட்டதில் இரந்த ஸகிரிப்கால்
இரவரம எதிர்ப்கா்றும் பிர்காவிதெ்காக பிகப்பற்படழத்த வந்த ஹப்காதம,  பத்திரிகப்பற்படககள்
அப்படிஹய அச்ஓடச் செமபவத்கப்பற்படத புகப்பற்படதத்தவிட்டு,  அடுத்த
மப்காய்பு்றும் பிரட்டுகளுக்கு நகர்ந்தன.

ஹஜ்கான்ஓடச் செனுடன் பகி்றும் பிரங்கெ்காக மு்றும் பிரண்பட்டு, ஹப்கார்டன் டவுன் ஸகிரிப்கால்
வனப்புகப்பற்பட்றும் பிரகப்பற்படயப் ஹப்காட்டு உகப்பற்படடத்த மவறும இ்றும் பிரண்டு ந்காட்களுக்கு
பின்னர்,  சிரிய அ்றும் பிரஓடச் செ்காங்கம இ்றும் பிரஓடச் செ்காயன ஆயுத த்காக்குதலில் டஜன்
கவுகணைக்க்கானவர்ககப்பற்படளக் மக்கான்றத்காக அமெரிக்க-ஆத்றும் பிரவி்கப்பல் தலை்கான பின்காமிப்
பகப்பற்படடகளின் கூற்றுகளுக்கு ஆத்கா்றும் பிரெளிப்பதற்க்காக,  மவண்ணிற
தகப்பற்பட்கப்பல் தலைக்கவஓடச் செம (White  Helmets) எனப்படும சிஐஏ-பின்பு்கப்பல் தலைத்தி்கப்பல் தலை்கான
பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிர அகப்பற்படெப்பு அகப்பற்படஓடச் செவின்றி கிடக்கும,  கதறி அழுத
மக்காண்டிரக்கும ெற்றும உடலில் தண்ணீர் ஊற்றப்படும குழந்கப்பற்படதகளின்
படங்ககப்பற்படள மவளியிட்டத.  ப்கப்பல் தலை ந்காட்கள்காக,  இந்த படங்கள்
பத்திரிகப்பற்படககளின் முகப்பு பக்கங்களில் இடம பிடித்திரந்தன என்பஹத்காடு
முடிவின்றி மஓடச் செய்திகளில் மத்காடர்ந்த ஒளிப்றும் பிரப்பப்பட்டன.

இந்த த்காக்குத்கப்பல் தலை்கானத,  ஹப்காதெ்கானளவுக்கு மஓடச் செு சௌகரியெ்காக,  அமெரிக்க
தரப்புகள் விகப்பற்பட்றும் பிரவில் சிரிய்காவில் இரந்த திரமப மபறப்படும என்று
ட்்றும் பிரமப் சுட்டிக்க்காட்டி மவளியிட்ட ஓர் அறிக்கப்பற்படகக்கு ஒர வ்கா்றும் பிரத்திற்குப்
பின்னர் நடந்திரந்தத.  அந்த கரத்த மீத அமெரிக்க ஊடகங்கள்
சீற்றத்தடன் ஓ்கப்பல் தலைமிட்டன,  “அமெரிக்க்கா திரமப வரவத ஒப்காெ்கா
ப்காணியி்கப்பல் தலை்கான மவற்றிடத்கப்பற்படத உரவ்காக்கும,  அந்த இடத்கப்பற்படத ஈ்றும் பிர்கான்,
மேஸபுல்்கப்பல் தலை்கா"  ெற்றும "்றும் பிரஷ்ய்கா" “நி்றும் பிரப்பும"  என்று அறிவித்தன.  இத
சிரிய்காவில் இ்றும் பிரஓடச் செ்காயன ஆயுத த்காக்குதல் என்று கூறப்பட்டதற்கு முதல்
ந்காள் நடந்தத.

அடுத்த ந்காஹள,  இந்த வனப்புகப்பற்பட்றும் பிர முற்றிலும ெ்காறியத.  ்றும் பிரஷ்ய ெற்றும
ஈ்றும் பிர்கானிய "மஓடச் செல்வ்காக்கப்பற்படக"  எதிர்மக்காள்வத ெற்றும "அமெரிக்க
ந்கப்பல் தலைன்ககப்பற்படள"  ப்காதக்காப்பத என்ற ஹபச்சுகள் மத்காடங்கின.  அந்த
புள்ளியிலிரந்த,  சிரிய்காவில் அமெரிக்க்காவின் ஒஹ்றும் பிர ஹந்காக்கம ட்்றும் பிரமப்
அவஹ்றும் பிர குறிப்பிடுவகப்பற்படதப் ஹப்கா்கப்பல் தலை "மிரகத்தனெ்கான அஓடச் செ்காத்திடம" இரந்த
குழந்கப்பற்படதககப்பற்படளப் ப்காதக்காப்பத என்ற்கானத.  அஓடச் செ்காத் அ்றும் பிரஓடச் செ்காங்கம த்கான்
இ்றும் பிரஓடச் செ்காயன ஆயுத த்காக்குதகப்பற்பட்கப்பல் தலை நடத்தியத என்று மஓடச் செய்தி ஒளிப்றும் பிரப்பு
நிறுவனங்கள் அகப்பற்படனத்தம முற்றிலும நிச்ஓடச் செயத்தன்கப்பற்படெஹய்காடு
பி்றும் பிரகடனப்படுத்தின.

இந்த வ்காதத்திற்கு எந்த ஆத்கா்றும் பிரமும முன்கப்பற்படவக்கப்படவில்கப்பற்பட்கப்பல் தலை என்பஹத்கா,
அல்்கப்பல் தலைத இதஹப்கான்ற தன்கப்பற்படெயி்கப்பல் தலை்கான முந்கப்பற்படதய கூற்றுகள் பின்னர்
ெறுத்தளிக்கப்பட்டன என்ற உண்கப்பற்படெ குறித்ஹத்கா எந்த முக்கியத்தவமும
வழங்கப்படவில்கப்பற்பட்கப்பல் தலை.  இந்த மப்காய் அதன் விகப்பற்படளகப்பற்படவ ஏற்படுத்தியத,
அமெரிக்க்காவும, பிரிட்டன் ெற்றும பி்றும் பிர்கான்சும ஹப்கார் ப்காகப்பற்படதயில் உள்ளன.

இப்ஹப்காத ஊடக ஹப்கார்மவறியர்களின் ஹந்காக்கம, அதிகபட்ஓடச் செ
படுமக்காகப்பற்பட்கப்பல் தலைககப்பற்படள உறுதிப்படுத்தவத த்கான்.  புதனன்று நியூ ஹய்கார்க்
கப்பற்படடமஸ கட்டுகப்பற்பட்றும் பிரய்காளர் பிம்றும் பிரட் ஸடீபன்ஸ சிரிய ஜன்காதிபதி
அஓடச் செ்காத்கப்பற்படதப் படுமக்காகப்பற்பட்கப்பல் தலை மஓடச் செய்ய "உயிர்பறிக்கும த்காக்குதகப்பற்பட்கப்பல் தலை"



(decapitation  strike) ஹெற்மக்காள்ள அகப்பற்படழப்பு விடுத்த்கார்,  “இ்றும் பிரஓடச் செ்காயன
ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தவதற்கு எதி்றும் பிர்காக ஓடச் செர்வஹதஓடச் செ வழகப்பற்படெகப்பற்படய ந்காம
மீட்டகப்பற்படெப்பதில் தீவி்றும் பிரெ்காக இரக்கிஹற்காம என்ற்கால்,  பின் இந்த
வழகப்பற்படெகப்பற்படய மீறியதற்க்கான தண்டகப்பற்படனயும கடுகப்பற்படெய்காக இரக்க
ஹவண்டும,”  என்றவர் அறிவித்த்கார்.  ஸடீபன் வழியில் மஓடச் செல்வத்கான்கால்,
ஈ்றும் பிர்காக் ஜன்காதிபதி ஓடச் செத்காம ோம் ஹூகப்பற்படஓடச் சென் ெற்றும லிபிய தகப்பற்பட்கப்பல் தலைவர் மெு சௌமெர்
கட்காபிக்கு அடுத்த அஓடச் செ்காத்தின் ெண்கப்பற்படடஓடு மவள்கப்பற்படள ெ்காளிகப்பற்படகயின்
குமபத்தில் மஓடச் செ்காரக ஹவண்டியிரக்கும.

ஒர ப்கப்பல் தலைவீனெ்கான ந்காட்டுக்கு எதி்றும் பிர்காக அமெரிக்க்கா மத்காடுத்த ஒவ்மவ்கார
சூகப்பற்படறய்காடும ஹப்காரம, மப்காய் ப்காஓடச் செ்காங்குத்தனங்களின் கீழ
நடத்தப்பட்டன.  1846  மெக்சிகன் ஹப்கார்,  ஜன்காதிபதி ஹப்கால்க் ஆல்
மெக்சிஹக்கா “நெத எல்கப்பற்பட்கப்பல் தலைகப்பற்படய ஊடுரவி,  அமெரிக்க ெண்ணிஹ்கப்பல் தலைஹய
அமெரிக்க இ்றும் பிரத்தத்கப்பற்படதச் சிந்த கப்பற்படவத்தத” என்ற மப்காய் பி்றும் பிரகடனத்தடன்
மத்காடங்கப்பட்டத.  பிலிப்கப்பற்படபன்கப்பற்பட்பைன்ஸை இ்றும் பிரத்தச்ஹஓடச் செற்றில் ஆக்கி்றும் பிரமிக்க
இட்டுச் மஓடச் சென்ற ஸப்கானிய-அமெரிக்க ஹப்கார், “ெஞ்ஓடச் செள் பத்திரிகப்பற்படகயியல்"
என்று ப்காடப்புத்தகங்களில் வகப்பற்பட்றும் பிரயறுக்கப்படும ஹேர்ஸட்
பத்திரிகப்பற்படகய்கால் தூண்டிவிடப்பட்டத.

வியட்ந்காம ஹப்காரின் தீவி்றும் பிரப்ப்காடு,  மட்கான்கின் வகப்பற்படளகுட்காவில் வட
வியட்ந்காமியர்கள்கால் அமெரிக்க கப்பல் த்காக்கப்பட்டத என்ற
மப்காய்கப்பற்படயக் மக்காண்டு நிய்காயப்படுத்தப்பட்டத.

ஆப்க்கானிஸத்கான் மீத்கான பகப்பற்படடமயடுப்பு மஓடச் செப்டமபர் 11,  2001
பயங்க்றும் பிரவ்காத த்காக்குதல்ககப்பற்படளக் மக்காண்டு நிய்காயப்படுத்தப்பட்டத—
அத்த்காக்குதல் ெத்திய கிழக்கில் அமெரிக்க்காவின் முக்கிய அ்றும் பிரபு
கூட்ட்காளிய்கான ஓடச் செவூதி முடிய்காட்சிக்கு மநரக்கெ்கான தனிநபர்கள்கால்
நடத்தப்பட்டத என்பஹத்காடு,  அவர்கள் விெ்கானம ஓட்டுவதற்கு பயிற்சி
எடுத்த ஹப்காதம, அவர்களத திட்டத்கப்பற்படதத் தய்காரித்த ஹப்காதம அமெரிக்க
உளவுத்தகப்பற்படற முககப்பற்படெகள்கால் முமமு்றும் பிரெ்காக கண்க்காணிக்கப்பட்ட்கார்கள்.
ஒர மில்லியனுக்கும அதிகெ்கான ெக்களின் வ்காழகப்பற்படவப் பறித்த 2003
ஈ்றும் பிர்காக் பகப்பற்படடமயடுப்பு ஐக்கிய ந்காடுகள் ஓடச் செகப்பற்படபயில் மக்காலின் ப்காவலின்
மப்காய்ககப்பற்படளக் மக்காண்டும ெற்றும பிரிட்டன் பி்றும் பிரதெ ெந்திரி ஹட்கானி
பிஹளயர் ஹஜ்காடித்த "ஹப்காலி ஆவவுகணைங்ககப்பற்படளக்"  மக்காண்டும
நிய்காயப்படுத்தப்பட்டன.

ஆன்கால் மபரிய மப்காய்கள் மூ்கப்பல் தலைெ்காக மவளியுறவு மக்காள்கப்பற்படககப்பற்படய
நடத்தவதில் உள்ள அடிப்பகப்பற்படட பி்றும் பிரச்சிகப்பற்படன அப்்றும் பிரக்காம லிங்கனுக்கு
உரிய பகப்பற்படழய மப்கான்மெ்காழியில் உள்ளத:  “எல்ஹ்கப்பல் தலை்காகப்பற்பட்றும் பிரயும சி்கப்பல் தலை
க்கா்கப்பல் தலைத்திற்கும,  சி்கப்பல் தலைகப்பற்பட்றும் பிர எல்்கப்பல் தலை்கா க்கா்கப்பல் தலைத்திற்கும நீங்கள் ஏெ்காற்ற்கப்பல் தலை்காம,
ஆன்கால் எல்்கப்பல் தலை்காகப்பற்பட்றும் பிரயும எல்்கப்பல் தலை்கா க்கா்கப்பல் தலைத்திற்கும உங்கள்கால் ஏெ்காற்ற
முடிய்காத.”

சிரிய்காவில் ஹநட்ஹட்கா ஹப்கார்முகப்பற்படனவுக்கு ெக்களிடம ஆத்றும் பிரவு இல்கப்பற்பட்கப்பல் தலை.
பிரிட்டனில்,  ந்காட்காளுென்ற வ்காக்மகடுப்கப்பற்படப அவர் ஒதக்கி கப்பற்படவக்க
முய்கப்பல் தலை இரப்பத்காக பி்றும் பிரதெ ெந்திரி மதஹ்றும் பிரஓடச் செ்கா ஹெ அறிவித்தள்ள்கார்,
அங்ஹக ெக்கள்மத்காகப்பற்படகயில் மவறும 22  ஓடச் செதவீதத்தினர் ெட்டுஹெ
சிரிய்காவுக்கு எதி்றும் பிர்கான ஓர் ஏவுககப்பற்படவுகணை த்காக்குதகப்பற்பட்கப்பல் தலை ஆதரிக்கின்றனர்,
அஹதஹவகப்பற்படளயில் முக்க்கால்வ்காசி ஹபரக்கும அதிகெ்கானவர்கள் அகப்பற்படத
எதிர்க்கிற்கார்கள் அல்்கப்பல் தலைத தங்களின் கரத்கப்பற்படத மவளியிடவில்கப்பற்பட்கப்பல் தலை.
அமெரிக்க்காவிலும —ஒரஹவகப்பற்படள பத்திரிகப்பற்படககள் இதஹப்கான்ற
கரத்தக்கணிப்புககப்பற்படள நடத்த அக்ககப்பற்படற மக்காண்ட்கால்— அங்ஹகயும
அந்த புள்ளிவிப்றும் பிரங்கள் இஹதஹப்கா்கப்பல் தலை த்கான் இரக்கும என்பதில் எந்த
ஐயமும இல்கப்பற்பட்கப்பல் தலை.

சூகப்பற்படறய்காடும ஹப்கார்ககப்பற்படள நிய்காயப்படுத்த மவட்கமின்றி ப்கப்பல் தலை
ஆண்டுகள்காக மப்காய்யுகப்பற்பட்றும் பிரத்த வந்திரப்பத்கால்,  பி்றும் பிரத்கான ஊடகங்கள்
ெக்களின் ஆத்றும் பிரகப்பற்படவ இழந்தள்ளன.  மெ்கான்ெவுத் பல்ககப்பற்பட்கப்பல் தலைக்கழகத்தின்
ஓடச் செமீபத்திய கரத்தக்கணிப்புகளின்படி,  “ப்கா்றும் பிரமபரிய பி்றும் பிரத்கான
மத்காகப்பற்பட்கப்பல் தலைக்க்காட்சி ெற்றும பத்திரிகப்பற்படக ஊடக அகப்பற்படெப்புகள் 'ஹப்காலி

மஓடச் செய்திககப்பற்படள'  மவளியிடுவத்காக 4  அமெரிக்கர்களில் 3  க்கும
அதிகெ்கானவர்கள் நமபுகின்றனர்.”

எவ்வ்காறிரப்பினும ஈ்றும் பிர்காக் பகப்பற்படடமயடுப்கப்பற்படப அடுத்த, பி்றும் பிரத்கான மஓடச் செய்தி
அகப்பற்படெப்புகள் ெதிப்பிழந்த ஹப்கானதடன்,  அத ெ்காற்று அ்றும் பிரசியல்
கண்ஹவுகணை்காட்டங்கள் மவடித்மதழுவதற்கும,  இகப்பற்படவுகணைய ெற்றும ஓடச் செமூக
ஊடகங்களின் வளர்ச்சிய்கால் ெக்களுக்கு பன்முக மஓடச் செய்தி மவளியீடுகள்
கிகப்பற்படடப்பதற்கும ஓடச் செந்தர்ப்பம கிகப்பற்படடத்தத. நியூ ஹய்கார்க் கப்பற்படடமஸ ப்காய்ச்சிய
பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரத்திற்கு ெ்காற்று ெரந்த்காக, புலிட்ஜர் விரத மபற்ற மஓடச் செய்திய்காளர்
மஓடச் செமெ்கார் மேர்ஸ ஹப்கான்ற உண்கப்பற்படெய்கான பத்திரிகப்பற்படகய்காளர்கள்,
முந்கப்பற்படதய விஷவ்காயு த்காக்குதல்கள் குறித்த அமெரிக்க ஊடகங்களின்
கூற்றுககப்பற்படள இகப்பற்படவுகணைய கட்டுகப்பற்பட்றும் பிரகளில் மில்லியன் கவுகணைக்க்கானவர்களுக்கு
கிகப்பற்படடக்கும வகப்பற்படகயில் தரவிமயடுத்த அமப்கப்பல் தலைப்படுத்தினர்.

கடந்த ஒன்றகப்பற்பட்றும் பிர ஆண்டுகள்காக அமெரிக்க ஊடகங்களின் விஷெப்
பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரங்கள்,  “ஹப்காலி மஓடச் செய்திகள்"  என்று அவர்கள் எகப்பற்படத
குறிப்பிடுகிற்கார்கஹள்கா அகப்பற்படத முடக்க ஹவண்டியதன் அவசியத்கப்பற்படதக்
கரத்தில் மக்காண்டுள்ளன.  அ்றும் பிரசு தணிக்கப்பற்படககப்பற்படய
நகப்பற்படடமுகப்பற்படறப்படுத்தவதன் மூ்கப்பல் தலைம நியூ ஹய்கார்க் கப்பற்படடம்பைன்ஸைாம் ஹூம வ்காஷிங்டன்
ஹப்காஸடும அ்றும் பிரசியல் உபஹதஓடச் செங்களின் மீத அவற்றின் ஏகஹப்காகத்கப்பற்படத
தக்க கப்பற்படவக்க முகப்பற்படனந்தள்ளன.

முன்ன்காள் ஒப்காெ்கா நிர்வ்காக அதிக்காரி ஓடச் செெந்த்கா பவர் கடந்த ஆண்டு
குறிப்பிட்டகப்பற்படதப் ஹப்கா்கப்பல் தலை,  “மபரமப்கா்கப்பல் தலை்கான அமெரிக்கர்கள்,  பனிப்ஹப்கார்
க்கா்கப்பல் தலைத்தில்,  ெத்தியஸதம மஓடச் செய்த தளங்கள் வழிய்காக அவர்களின்
மஓடச் செய்திகள் ெற்றும தகவல்ககப்பற்படளப் மபற்ற்கார்கள்.  மஓடச் செய்திய்காளர்களும
பதிப்ப்காசிரியர்களும மத்காழில்ரீதிய்கான வ்காயில்க்காவ்கப்பல் தலைர்கள்காக ப்காத்தி்றும் பிரம
வகித்ததடன் ஏறத்த்காழ முழுகப்பற்படெய்காக ஊடங்களில் என்ன வரகிறஹத்கா
அதன் மீத கட்டுப்ப்காட்கப்பற்படடக் மக்காண்டிரந்த்கார்கள்,” என்ற்கார். ஹெற்கத்திய
அ்றும் பிரஓடச் செ்காங்கங்களும பி்றும் பிரத்கான பத்திரிகப்பற்படககளில் அவர்களின்
தகப்பற்பட்கப்பல் தலைய்காட்டிகளும தண்டகப்பற்படனயிலிரந்த வி்கப்பல் தலைக்கீட்டு உரிகப்பற்படெயுடன்
மப்காய்யுகப்பற்பட்றும் பிரக்க முடிந்த அந்த ஆனந்தெ்கான கடந்த க்கா்கப்பல் தலைத்திற்கு மீண்டும
திரமபுவதற்கு த்கான் ஊடக பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரகர்கள் முயன்று வரகிற்கார்கள்.

தல்லியெ்காக இதத்கான் ஜனந்காயகக் கட்சியினர்,  பி்றும் பிரத்கான ஊடக
அகப்பற்படெப்புகள் ெற்றும சிலிக்கன் ெண்ட்கப்பல் தலைத்தில் உள்ள அவர்களத
பங்க்காளிகள் மத்காடுக்கும இகப்பற்படவுகணைய தணிக்கப்பற்படக பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரத்தின்
ஹந்காக்கெ்காக உள்ளத.  கூகுள் அதன் ஹதடல் முடிவுகளில் ஹெ்காஓடச் செடி
மஓடச் செய்த இகப்பற்படவுகணையத்கப்பற்படதத் தணிக்கப்பற்படக மஓடச் செய்யும அதன் முயற்சிககப்பற்படள,
கடந்த ஜாம் ஹூகப்பற்பட்கப்பல் தலையில் இரந்த WSWS அமப்கப்பல் தலைப்படுத்திய ஹப்காத, இகப்பற்படவுகணைய
தணிக்கப்பற்படகக்க்கான பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரம கூர்கப்பற்படெய்காக தீவி்றும் பிரெ்காக்கப்பட்டுள்ளத,
ஆன்கால் இத்தடன் மத்காழி்கப்பல் தலை்காள வர்க்க ஹப்கா்றும் பிர்காட்டமும,  மபரநிறுவன
ெற்றும நிதியியல் மஓடச் செல்வந்த தட்டுக்களின் மக்காள்கப்பற்படககளுக்கு எதிர்ப்பும
ஹஓடச் செர்ந்த வளர்ந்தள்ளன.

மஓடச் செவ்வ்காய்கிழகப்பற்படெ ெற்றும புதன்கிழகப்பற்படெ,  ஹபஸபுக் தகப்பற்பட்கப்பல் தலைகப்பற்படெ
மஓடச் செய்கப்பல் தலைதிக்காரி ெ்கார்க் ஓடச் செக்கர்ஹபர்க் க்காங்கி்றும் பிரஸிற்கு முன்ன்கால் விஓடச் செ்கா்றும் பிரகப்பற்படவுகணை
விளக்கவுகப்பற்பட்றும் பிர வழங்கின்கார்,  அதில் அவர் "ஹப்காலி மஓடச் செய்திகள்"
ப்றும் பிரவுவகப்பற்படத தடுப்பதற்க்காக,  மஓடச் செயற்கப்பற்படக நுண்வுகணைறிவு ஓடச் செக்தி மூ்கப்பல் தலைெ்காக,
உ்கப்பல் தலைகின் மிகப்மபரிய ஓடச் செமூக வகப்பற்பட்கப்பல் தலைத்தளத்தில் பதியப்படும அகப்பற்படனத்த
தகவல்ககப்பற்படளயும "ெதிப்பீடு"மஓடச் செய்ய ெற்றும "மப்காலிஸ ஹவகப்பற்பட்கப்பல் தலை" ப்கார்க்க,
அந்நிறுவனத்தின் திட்டங்ககப்பற்படள விவரித்த்கார்.  எதிர்ப்பு பி்றும் பிரசு்றும் பிரங்கள்
ப்றும் பிரவுவகப்பற்படத ெட்டுப்படுத்த அல்்கப்பல் தலைத ஒட்டுமெ்காத்தெ்காக அவற்கப்பற்படற மூட
நடவடிக்கப்பற்படககள் ஹெற்மக்காள்ளப்பட்டு வரகின்றன.

தணிக்கப்பற்படகப் பி்றும் பிரச்ஓடச் செ்கா்றும் பிரத்தின் நிஜெ்கான இ்கப்பல் தலைக்கு "ஹப்காலி மஓடச் செய்திகள்"
அல்்கப்பல் தலை, ெ்காற்காக உண்கப்பற்படெய்கான மஓடச் செய்திகள்காகும — அத்காவத, நிஜெ்கான
பத்திரிகப்பற்படகயியல் ெற்றும சுதந்தி்றும் பிரெ்கான மஓடச் செய்தி அறிவித்தல் ஆகும,
இகப்பற்படவ அதன் இயல்பிஹ்கப்பல் தலைஹய வ்காஷிங்டன், இ்கப்பல் தலைண்டன் ெற்றும ப்காரீஸில்
உள்ள ஹப்கார்மவறிய்காளர்களின் மப்காய்களுடன் மு்றும் பிரண்படுகின்றன.


