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யசார் அரஃபாத: 1929-2004
By Chris Marsden and Barry Grey,

பாலஸ்தீன விடுதுதலல ை மலை மேம்பாட்டிற்குச் சிறிதும் தள சிறிதும் தளராத
விசுவாசத்துடனும்,
பபரும்
ுதலதரியத்துடனும்
பாடுபட்ட
லை மேனிதர் என்று யசார் அ சிறிதும் தளராஃபாத் எப்பபாழுதும் நிுதலனவிற்
பகாள்ளப்படுவார்.
நாற்பது
ஆண்டுகளுக்கும்
ை மலை மேலாக
பாலஸ்தீனியர்களது
எதிர்ப்பின்
சர்வை மதச
அுதலடயாளச்
சின்னலை மோக
விளங்கிய
அ சிறிதும் தளராஃபாத்தின்
மீது,
ை மபார்க்குற்றவாளிகளான ஏரியல் ஷை ம சிறிதும் தளரான், ை மஜார்ஜ் டபுள்ய.
புஷ் ை மபான்ை மறார் அவுதல சிறிதும் தளரப் பயங்க சிறிதும் தளரவாதி என்று திமிருடன்
அுதல அழைத்து அவதூறுகுதலள அள்ளிவீசியுதலத, உலபகங்கிலும்
உள்ள
மில்லியன்
கணக்கான
லை மேக்கள்
இகழ்வுடன்
ஒதுக்கிவிடுவர்.
இந்தப் பி சிறிதும் தளரச்சிுதலன பற்றி, அ சிறிதும் தளராஃபாத்ை மத ஐ.நா.வில் 1974 ம்
ஆண்டு மிகச் சிறந்த முுதலறயில் விுதலடயிறுத்திருந்தார்:
"ஒரு பு சிறிதும் தளரட்சியாளனுக்கும் பயங்க சிறிதும் தளரவாதிக்கும் இுதலடை மயயுள்ள
ை மவறுபாடு அவர் என்ன கா சிறிதும் தளரணத்திற்காகப் ை மபா சிறிதும் தளராடுகிறார்
என்பதில் அடங்கியுள்ளது. எவர் நீதியின் பக்கம் நின்று,
புதலடபயடுத்து
வந்ை மதாரிடமிருந்தும்,
வந்து
குடிை மயறியவர்களிடமிருந்தும்,
காலனித்துவவாதிகளிடத்தில்
இருந்தும் தன்னுுதலடய நாட்டின் சுதந்தி சிறிதும் தளரம், விடுதுதலல
இவற்ுதலறப் பபறுவதற்குப் ை மபா சிறிதும் தளராடுகின்றனை ம சிறிதும் தளரா, அவர்குதலள
பயங்க சிறிதும் தளரவாதிகள்
என்று
கூற
இயலாது.
நீதியற்ற
கா சிறிதும் தளரணத்திற்காகப் ை மபா சிறிதும் தளராடுபவர்கள், லை மேற்ற லை மேக்களின் நிலத்ுதலத
ஆக்கி சிறிதும் தளரமிக்க,
காலனியலை மேயலை மோக்க
லை மேற்றும்
அவர்குதலள
ஒடுக்கை மவண்டும்
என்பதற்காகப்
ை மபா சிறிதும் தளராடுபவர்கள்தான்
பயங்க சிறிதும் தளரவாதிகள்.
அவர்களுுதலடய
நடவடிக்ுதலககள்தான்
கண்டனத்திற்கு
உட்படுத்தப்படை மவண்டும்;
அவர்கள்தாம்
ை மபார்க்குற்றவாளிகள்
என்று
அுதல அழைக்கப்படை மவண்டும்;
ஏபனனில்
ஒரு
கா சிறிதும் தளரணத்திற்கான
நியாயம்,
நீதி
ஆகியுதலவதான்
ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்திற்கான
உரிுதலலை மேுதலய
நிர்ணயிக்கின்றன."

12 November 2004

அடக்குமுுதலற
இவற்ுதலற
பசயல்முுதலறபடுத்தக் கூடிய ஒரு
ஆகும்.

முடிவுகட்டுவதற்கான
பு சிறிதும் தளரட்சிக சிறிதும் தளர முன்ை மனாக்கு

அ சிறிதும் தளரஃபாத்தின் ை மதசிய பசயல்திட்டத்தின் இறுதித் ை மதால்விுதலய
ஒரு
தனிலை மேனிதனுுதலடய
தன்னிுதலலக்
குணநலன்களால்
ஏற்பட்டது என்று கா சிறிதும் தளரணம் கூறமுடியாது. அ சிறிதும் தளரஃபாத்தின்
பலமும்,
பலவீனங்களும்
அவர்
துதலலுதலலை மே
தாங்கி
நடத்தியிருந்த அ சிறிதும் தளரசியல் இயக்கத்தின் சிக்கல்கள் லை மேற்றும்
மு சிறிதும் தளரண்பாடுகள் இவற்ுதலறப் பி சிறிதும் தளரதிபலித்துதலவயாக இருந்தன.
இன்று
பாலஸ்தீன
லை மேக்கள்
எதிர்பகாண்டுள்ள
தப்பிக்கமுடியாத சூழ்நிுதலல ஒரு விதிவிலக்காக இல்ுதலல,
லை மோறாக அன்றாட விதிமுுதலறயாக இருக்கிறது. லை மேத்திய
கி அழைக்கு முழுவதும், லை மேற்றும் சர்வை மதச ரீதியிலும், அந்நிய
ை மலை மேலாதிக்கம், சமுதாய அநீதி இவற்றிற்கு ஒரு ை மதசியத்
தீர்ுதலவக் காணும் முயற்சி பசல்துதலகுதலலை மேயற்றது என்று
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த இடங்களில் ை மதசியப் பு சிறிதும் தளரட்சிக சிறிதும் தளர
இயக்கங்கள்
காலனித்துவ
ஆட்சிக்கும்
அந்நிய
ஆதிக்கத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி ுதலவக்கும் முயற்சிகளில்,
அல்ஜீரியாுதலவ ை மபால பவற்றி பபற்றுள்ளனை மவா, அங்கும்
கூட நாடுகடந்த வங்கிகள், பபருநிறுவனங்கள் இவற்றின்
ஆதிக்கம் பதாடர்கின்றன; பதாழிலாள வர்க்கம் லை மேற்றும்
விவசாயிகளின் சமூக நிுதலலுதலலை மேகள் மிகவும் இழிவாகை மவ
உள்ளன;
ஊ அழைல்
மிகுந்த
உள்ளூர்
முதலாளித்துவ
கும்பல்கள்தாம், புதல அழைய காலனித்துவ நிர்வாகிகளுக்கு
பதிலாக அதிகா சிறிதும் தளரத்தில் உள்ளனர்.

பாலஸ்தீனர்களுக்கு இுதலடை மய காணப்படும் துய சிறிதும் தளரத்தின்
அளவு, எந்த அளவிற்கு அ சிறிதும் தளரஃபாத் ஆழ்ந்த அன்புடன் அங்கு
ை மபாற்றப்பட்டார் என்புதலதக் காட்டுகிறது. ஆயினும் கூட,
எல்லாவற்றிற்கும் ை மலை மேலாக அவருுதலடய துன்பியலில் இருந்து
அ சிறிதும் தளரசியல் படிப்பிுதலனகுதலளப் பற்றி எடுப்பது ை மதுதலவயாகிறது;
ஏபனனில் இத்துன்பியல் பாலஸ்தீனர்களது லை மேட்டுலை மேல்ல,
ஒட்டுபலை மோத்தலை மோன அ சிறிதும் தளரபு லை மேக்களதுலை மோகும்.

அ சிறிதும் தளரஃபாத்தின் துன்பியலுக்கு மூலகா சிறிதும் தளரணம் அவருுதலடய
அ சிறிதும் தளரசியல்
ை மபா சிறிதும் தளராட்டம் அடிப்புதலடயாகக் பகாண்டிருந்த
தவறான
அ சிறிதும் தளரசியல்
முன்ை மனாக்காகும்.
ஒப்பீட்டளவில்
ுதலகயளை மவயான நாடுகடந்த வங்கி நிறுவனங்கள் லை மேற்றும்
பபரு
நிறுவனங்களால்
ை மலை மேலாதிக்கப்படும்
பூை மகாளலை மேயலை மோக்கப்பட்ட
பபாருளாதா சிறிதும் தளரத்தில்,
இன்ுதலறய
சூழ்நிுதலலயில்,
இன்னும்
வலியுறுத்திக்
கூறக்
கூடிய
முுதலறயில்,
இருபதாம்
நூற்றாண்டின்
அடிப்புதலடப்
படிப்பிுதலனக்கு
உரியதாய்
இருப்பதாவது:
ை மதசிய
ஒடுக்குமுுதலற, சமூக சு சிறிதும் தளரண்டல் இவற்றிற்கான தீர்ுதலவ ஒரு
ை மதசிய அளவில் காண இயலாது; லை மோறாக சர்வை மதச,
ை மசாசலிசப் பாுதலதயில்தான் காணமுடியும் என்பை மதயாகும்.

லை மேத்திய
கி அழைக்குப்
பகுதியின்,
மிருகத்தனலை மோக
சு சிறிதும் தளரண்டப்பட்டுள்ள, உுதல அழைக்கும் லை மேக்களிுதலடை மய ுதலதரியம்,
தியாகம், ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்திற்கான விருப்பம் இுதலவ என்றுை மலை மே
குுதலறந்திருக்கவில்ுதலல.
அ சிறிதும் தளராஃபாத்தினாலும்
பகாடுக்க
முடியாததாக குுதலறந்திருந்தது எதுபவன்றால், ஏகாதிபத்திய
ஆதிக்கம், அதன் தவிர்க்கமுடியாத விுதலளவுகளான வறுுதலலை மே,

பாலஸ்தீனிய
லை மேக்களின்
பி சிறிதும் தளரச்சிுதலன
ஒரு
சர்வை மதசப்
பி சிறிதும் தளரச்சிுதலன ஆகும். லை மேத்திய கி அழைக்கில் உள்ள முதலாளித்துவ
ை மதசிய
அ சிறிதும் தளரசுகளின்
நிலவும்
கட்டுதலலை மேப்பிற்கூடாக
ஏகாதிபத்தியம் தன்னுுதலடய கட்டுப்பாட்ுதலட பசலுத்தும்
இம்முுதலறக்குள்ை மள இந்தப் பி சிறிதும் தளரச்சிுதலனுதலயத் தீர்க்க முடியாது.
லை மேத்திய கி அழைக்கில் இப்பபாழுதுள்ள சலை மேன்பாட்டில் பாலஸ்தீன

நாட்ுதலடச்
ை மசர்த்துக்பகாள்ளுவது,
அது
கனிந்து
வந்தாலும்கூட,
பாலஸ்தீன
லை மேக்களுுதலடய
அடிப்புதலடப்
பி சிறிதும் தளரச்சுதலனகுதலளத் தீர்க்காது. இந்த கட்டுதலலை மேப்ை மப கட்டாயம்
அகற்றப்பட்டு, உுதல அழைக்கும் லை மேக்களுுதலடய ை மதுதலவகளுக்கு
ஒத்து வரும் ஒரு புதிய முுதலறயால் பதிலீடு பசய்யப்பட
ை மவண்டும். அத்துதலகய கட்டுதலலை மேப்பு லை மேத்திய கி அழைக்கின்
ஐக்கிய ை மசாசலிச அ சிறிதும் தளரசுகள் என்பதாகும். இந்த நிுதலலுதலய
அுதலடயக்கூடிய சமூக சக்தி பதாழிலாள வர்க்கை மலை மே; அது
ஏகாதிபத்தியம் லை மேற்றும் இந்தப் பி சிறிதும் தளராந்தியத்தின் ை மதசிய
முதலாளித்துவ
வர்க்கங்கள்
இவற்றுக்பகதி சிறிதும் தளரான
ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்தில், தனக்குப் பின்ை மன கி சிறிதும் தளராலை மேப்புற வறிை மயாுதல சிறிதும் தளர
அணிதி சிறிதும் தளரட்டி ஐக்கியப்படுத்தும்.
பாலஸ்தீனிய ை மதசிய ை மவுதலலத் திட்டத்தின் ை மதால்வி,
இருபதாம்
நூற்றாண்டின்
லை மேற்ை மறார்
முக்கிய
ை மதசிய
இயக்கலை மோன
சிை மயானிசத்தின்
பநருக்கடிுதலயப்
பி சிறிதும் தளரதிபலிக்கிறன்து என்பது வ சிறிதும் தளரலாற்றின் மிகப் பபரிய
விந்ுதலதகளுள் ஒன்றாகும். சிை மயானிச முயற்சியின் "பவற்றி"
என்னபவன்றால், லை மேனிதகுல வ சிறிதும் தளரலாற்றில் மிகப் பபரும்
துய சிறிதும் தளரங்குதலளச்
சந்தித்த
ஒடுக்கப்பட்ட
லை மேக்குதலள,
பாலஸ்தீனர்கள் என்ற லை மேற்பறாரு லை மேக்கள் கூட்டத்ுதலத
ஒடுக்குபவர்களாக லை மோற்றியதுதான்.
பாலஸ்தீன விடுதுதலல இயக்கம், லை மேற்றும் அ சிறிதும் தளராஃபாத்தின்
வ சிறிதும் தளரலாறு இ சிறிதும் தளரண்டும், பாலஸ்தீனிய லை மேக்கள் அடக்கப்பட்டு,
நிுதலலநிறுத்தப்பட்டது
பவறும்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய
வன்முுதலறயினாலும், இ சிறிதும் தளராணுவத்தினாலும் லை மேட்டும் அல்ல,
ஆனால்
அை ம சிறிதும் தளரபிய
முதலாளித்துவ
வர்க்கத்தின்
துை ம சிறிதும் தளராகத்தினால்
என்புதலதை மய
மீண்டும்
மீண்டும்
எடுத்துக்காட்டுகின்றன. தன்னுுதலடய ை மதசியவாத ை மவுதலலத்
திட்டத்தின் அடிப்புதலடயில் அ சிறிதும் தளரபு ஆட்சிகளுக்கு அழுத்தம்
பகாடுத்தும்,
அவர்களிுதலடை மய
சூழ்ச்சிமுுதலறகுதலள
ுதலகயாண்டும்,
தன்
இலக்ுதலக
அுதலடயலாம்
என்று
கருதியிருந்த அ சிறிதும் தளராஃபாத்தினால் உண்ுதலலை மேயான விடுதுதலலுதலய
அவர்களிடம்
இருந்ை மதா
அவர்களுுதலடய
ஏகாதிபத்திய
எஜலை மோனர்களிடம் இருந்ை மதா பபறமுடியவில்ுதலல. அை மதை மபால்,
ை மசாவியத்
ஒன்றியத்ுதலத,
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல்,
அபலை மேரிக்கா
இவற்றிற்பகதி சிறிதும் தளரான எதிர் எுதலடயாக வலிுதலலை மேயாக நம்பி
இருந்த
அவருுதலடய
முயற்சிகள்,
முடிவில்
தவிர்ககமுடியாலை மேல் பாலஸ்தீனிய, அை ம சிறிதும் தளரபிய லை மேக்களுுதலடய
உறுதியான விை ம சிறிதும் தளராதியான அபலை மேரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின்
உதவிுதலய நாடத்தான் இட்டுச் பசன்றன.
லை மோபபரும் ை மப சிறிதும் தளரழிவு
முகம்லை மேது அப்பதல்  சிறிதும் தளரஹ்லை மோன் அப்பதல்  சிறிதும் தளராவுப் அ சிறிதும் தளரஃபாத்
அல் குடுவா அல் ல் ஹஅல் ஹுுதலசனி என்ற பபயருடன், பகய்ை ம சிறிதும் தளராவில்
இ சிறிதும் தளரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
முன்புதான்
காசாவிலிருந்து
குடிபபயர்ந்திருந்த பாலஸ்தீனர்களுக்கு, 1929 ல் அ சிறிதும் தளரஃபாத்
பிறந்தார். அவருுதலடய தந்ுதலதயார் ஒரு சிறு வணிக சிறிதும் தளராவார்.
அ சிறிதும் தளரஃபாத் ஐந்து வயது நி சிறிதும் தளரம்பிய அளவில் அவருுதலடய
தாயார் காலலை மோன பின்னர், அவர் பஜருசை மலம் எனும்
புதல அழைய
நக சிறிதும் தளரத்தில்
உறவினர்களின்
பாதுகாப்பில்
வளருவதற்கு
அனுப்பிுதலவக்கப்பட்டார்.
சிறுவயதினா சிறிதும் தளராக
இருந்தை மபாது,
அ சிறிதும் தளரஃபாத்
பாலஸ்தீன
ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்தில்

பநருங்கிய பதாடர்பு பகாண்டார்; அந்த உறுதிப்பாட்டில்
இருந்து அவர் பின்னர் சிறிதும் அுதலசந்து பகாடுக்கவில்ுதலல.
அக்காலகட்டத்தில்
யத,
அை ம சிறிதும் தளரபிய
பதாழிலாளர்குதலள
முதலாளித்துவத்திற்கு
எதி சிறிதும் தளரான
பபாதுப்ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்தில்
ஒன்றாக இுதலணக்கும் சக்தி வாய்ந்த வர்க்க உணர்வு
ஏற்பட்டது, 1921 ல் பாலஸ்தீன கம்யனிஸ்ட் கட்சியின் (PCP)
ை மதாற்றத்திற்கு வழிவகுத்திருந்தது. ஆனால் லை மோஸ்ை மகாவில்
பின்னர் அதிகா சிறிதும் தளரத்ுதலத வலுப்படுத்திக் பகாண்ட ஸ் சிறிதும் தளராலினிச
அதிகா சிறிதும் தளரத்துவம் PCP ஐ தன்னுுதலடய பசாந்த பவளிநாட்டுக்
பகாள்ுதலகத் ை மதுதலவகளுக்காகப் பயன்படுத்திக் பகாண்டது;
அக்பகாள்ுதலக ை மலை மேுதலல ஏகாதிபத்திய சக்திகளுக்கு சவாலாக
இருக்கும் வுதலகயில் லை மேத்திய கி அழைக்கில் இருந்த பல ை மதசிய
முதலாளித்துவ
ஆட்சிகளுடன்
உடன்படிக்ுதலககுதலள
ஏற்படுத்துவதில் குவிுதலலை மேயப்படுத்தி இருந்தது,
ை மலை மேலும்
பதாழிலாள வர்க்கத்தின் பங்கில் எவ்விதலை மோன சுதந்தி சிறிதும் தளர
அ சிறிதும் தளரசியல் முன்முயற்சியில் ஈடுபடுவுதலதயும் நசுக்கிவிடும்
தன்ுதலலை மேுதலயயும் அது பகாண்டிருந்தது.
ஐை ம சிறிதும் தளராப்பாவில் யதர்களுக்கு எதி சிறிதும் தளரான நாஜிப் பி சிறிதும் தளரச்சா சிறிதும் தளர பாரிய
இனப் படுபகாுதலல முயற்சிகள் ை மலை மேற்பகாள்ளப்பட்டுதலதத்
பதாடர்ந்து, மில்லியன் கணக்கான லை மேக்கள் அகதிகளாக
லை மோறினர்; ை மசாவியத் ஒன்றியம் அபலை மேரிக்காவுடன் ை மசர்ந்து
பகாண்டு இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் நாடு தனிை மய ை மதாற்றுவிக்கப்படுவதற்கு
ஆத சிறிதும் தளருதலவக் பகாடுத்தது. இதன் விுதலளவாக, பாலஸ்தீனத்ுதலத
இரு நாடுகளாக, ஒரு பாலஸ்தீனம், ஒரு யத நாடு எனப்
பிரித்தல் ை மவண்டும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் பபாது
லை மேன்றத்ுதலத
வாக்களிக்கச்
பசய்யும்
முயற்சியில்
சிை மயானிஸ்டுகள்
பவற்றியுதலடந்தனர்.
பிரிட்டிஷ்கா சிறிதும் தளரர்கள்
பவளிை மயறிய பின்னர், இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் என்ற நாடு 1948 ை மலை மே
லை மோதத்தில் பி சிறிதும் தளரகடனப்படுத்தப்பட்டது.
பாலஸ்தீனர்கள் பல அ சிறிதும் தளரபு ஆட்சிகுதலளயும் தங்கள் உதவிக்கு
வரும் என்று எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் அ சிறிதும் தளரபு லீக்கின்
புதலடகள் மிக ை மலை மோசலை மோன முுதலறயில் பிளவுற்றிருந்தை மதாடு
லை மேட்டும் இல்லாலை மேல் எண்ணிக்ுதலகயில் அது இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியப்
புதலடகளால் விஞ்சப்பட்டிருந்தன, ஏகாதிபத்திய சக்திகள்
ை மபாட்டியிட்டுக் பகாண்டிருக்கும் அை ம சிறிதும் தளரபிய முதலாளித்துவக்
குழுக்களின் வர்க்க நலன்களுக்கான ை மவண்டுதல்களில்
-அவர்களுக்குத்
ை மதுதலவயான
புதிய
நிலப்பகுதி,
"அவர்களுுதலடய"
பசாந்த
பதாழிலாளர்கள்
லை மேற்றும்
விவசாயிகுதலளை மய சு சிறிதும் தளரண்டுதல், இதற்கு உதவி பசய்யும்
வுதலகயில்
பபரிய
வல்ல சிறிதும் தளரசுகளில்
ஏதாவது
ஒன்றின்
ஆத சிறிதும் தளருதலவப் பபறுதல் ஆகியற்றில்- தங்கி இருக்க முடிந்தது.
சில பாலஸ்தீனர்கள் தங்கள் இல்லங்குதலள விட்டு இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் ,
அை ம சிறிதும் தளரபிய ஆட்சிகளுக்கு இுதலடை மய நடக்கும் ை மபார்குதலளத்
தவிர்க்கும் வுதலகயில் ஓடியை மபாதிலும், பலர் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய
இ சிறிதும் தளராணுவத்தின்
மிருகத்தனலை மோன
இனத்துுதலடத்தழிப்பு
பி சிறிதும் தளரச்சா சிறிதும் தளரத்தின் விுதலளவாக நாட்ுதலட விட்டு அகதிகளாக
பவளிை மயறினர். இந்த அச்சுறுத்தலின் தாக்கம் Deir Yassin
என்ற இடத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட படுபகாுதலலயில் ஒரு
சுருக்கவடிவலை மோகத்
பதரிந்தது;
இுதலதப்பற்றி
அ சிறிதும் தளரஃபாத்
விவரித்திருக்கிறார்.
சிை மயானிஸ்டுகுதலளப்
பற்றி
அவர்
கூறினார்: "அவர்கள் பாலஸ்தீனத்தின், ஒரு மில்லியன்
அை ம சிறிதும் தளரபியர்குதலள அகற்றி, பலை மோத்த நிலப்பகுதியில் 81

சதவிகிதத்ுதலத ஆக்கி சிறிதும் தளரமித்தனர். அவர்கள் 524 அை ம சிறிதும் தளரபிய
நக சிறிதும் தளரங்கள், கி சிறிதும் தளராலை மேங்கள் முதலியவற்ுதலற ஆக்கி சிறிதும் தளரமித்தனர்;
அவற்றில் 385 இடங்குதலள அழித்தனர்; இந்தவுதலகயில்
அவர்கள்
எுதலதயும்
விட்டுுதலவக்காலை மேல்
முழுுதலலை மேயாக
அழித்தனர். அவ்வாறு பசய்த பின்னர் தங்களுுதலடய
குடியிருப்புக்கள்,
குடிை மயற்றப்பகுதிகுதலள
எங்களுுதலடய
பண்ுதலணகள், ை மதாட்டங்கள் இவற்றின் அழிவில் அுதலலை மேத்துக்
பகாண்டனர்."
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலாக லை மோறிய பாலஸ்தீனியப் பகுதியில் முதலில்
பலை மோத்தம் இருந்த 1,200,000 பாலஸ்தீனர்களில் 200,000
ை மபர்கை மள அங்கு பதாடர்ந்தும் இருந்தனர், அவர்கள்
இ சிறிதும் தளரண்டாந்த சிறிதும் தளர குடிலை மேக்களாக நடத்தப்பட்டனர். லை மேற்றவர்கள்
அகதிகளாக அண்ுதலட நாடுகளில் முகாம்களில் தங்கத்
துதலலப்பட்டனர்; குறிப்பாக புதிதாக விரிவாக்கப்பட்டிருந்த
ை மஜார்டானில் இந்த எண்ணிக்ுதலக கூடுதலாக இருந்தது;
இதில்
ை மலை மேற்குக்
குதல சிறிதும் தளரயும்
அடங்கியிருந்தது.
ஒரு
லை மேக்கட்பதாகுப்பு
என்ற
முுதலறயில்
வாழும்
உரிுதலலை மே
அவர்களுக்கு லை மேறுக்கப்பட்டது; "அவர்கள் வாழ்கிறார்கள்
எனக் கூறுவதற்கில்ுதலல" என இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியத் துதலலவர்
ை மகால்டா
ை மலை மேயர்
லை மேட்டும்
இவ்வாறு
கூறவில்ுதலல;
பாலஸ்தீனியர்குதலளத் தங்களுடன் இுதலணத்துக் பகாள்ளை மவா
அவர்களுுதலடய நிலங்குதலள மீட்டுத் தரும் விருப்பை மலை மோ
இல்லாத அை ம சிறிதும் தளரபியத் துதலலவர்களும் இவ்வாறுதான் கூறினர்.
அை ம சிறிதும் தளரபிய ஆட்சியாளர்களின் துை ம சிறிதும் தளராகச் பசயல்பற்றி அ சிறிதும் தளரஃபாத்
நன்கு அறிந்திருந்தார்; ஆயினும்கூட, ஆ சிறிதும் தளரம்பத்தில் இருந்ை மத
அவர்குதலள
தந்திை ம சிறிதும் தளராபாய
முுதலறயில்தான்
உதவிக்கு
அுதல அழைக்க முடியும் என்புதலதத் தவி சிறிதும் தளர ை மவறு வழியில்ுதலல
என்று
அவர்
உணர்ந்தார்.
இது
பல
ை மப சிறிதும் தளரழிவான
விுதலளவுகுதலளத்தான் ஏற்படுத்தியது.
எகிப்தில் 1954 ம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த ை மகர்னல் அப்துல்
நாசர், அை ம சிறிதும் தளரபிய உலகு முழுவதும் லை மேக்களிுதலடய பபாய்த்
ை மதாற்றங்குதலள
ஏற்படுத்தினார்;
ஏபனனில்
இவர்
வ சிறிதும் தளரம்பிற்குட்பட்ட
முுதலறயில்
சமூக
பபாருளாதா சிறிதும் தளர
சீர்திருத்தங்குதலளக்
பகாண்டுவந்து,
அுதலத
அை ம சிறிதும் தளரபிய
ை மசாசலிசம்
என்று
அுதல அழைத்ததுடன்
தன்னுுதலடய
துதலலுதலலை மேயின்கீழ்
அுதலனத்து
அை ம சிறிதும் தளரபிய
ஒற்றுுதலலை மேயும்
வள சிறிதும் தளரை மவண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருந்தார்.
அ சிறிதும் தளரஃபாத் காசாப் பகுதிுதலயச் பசன்றுதலடந்தார்; அப்பபாழுது
அது எகிப்தினால் நிர்வாகிக்கப்பட்டு வந்தது; இப்பகுதியில்
அவர் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுக்கு எதி சிறிதும் தளராக சிறுதாக்குதல்குதலள நடத்தி
வந்த
பாலஸ்தீனிய
துுதலண
இ சிறிதும் தளராணுவப்
புதலடயில்
சுறுசுறுப்புடன் இயங்கிவந்தார். அவர் அபு இயத், அபு
ஜிகாத் ஆகிை மயாருடனும் இுதலணந்து பசயலாற்றி வந்தார்.
லை மோஸ்ை மகாவில் இருந்து பபாருளாதா சிறிதும் தளர, இ சிறிதும் தளராணுவ ஆத சிறிதும் தளருதலவப்
பபற்று வந்த நாசர் ஐ.நா. துதலலயீடு மூலம் ஒரு
உடன்பாட்டில் ுதலகபயழுத்திட்டிருந்தார்; இதன்படி ஐ.நா.
அவச சிறிதும் தளரப் புதலடப் பிரிவு ஒன்று காசாப் பகுதிகுதலளக் காக்கும்
என்றும்
பாலஸ்தீனிய
பகாரில்லாப்
ை மபா சிறிதும் தளராளிகள்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுக்கு
எதி சிறிதும் தளராகத்
தாக்குதல்குதலள
நடத்துவுதலதத்
தடுக்கும் என்றும் ஏற்பாடாகி இருந்தது. இுதலதபயாட்டி
பாலஸ்தீனிய
பகாரில்லாப்
ை மபா சிறிதும் தளராளிகள்
சுற்றி

வுதலளக்கப்பட்டை மதாடு,
அ சிறிதும் தளரஃபாத்தும்
அவருுதலடய
சகாகக்களும் தாம் தனிுதலலை மேப்படுத்தப்பட்டுதலத உணர்ந்தனர்.
1957 ம் ஆண்டு, அ சிறிதும் தளரஃபாத்தும், அபு ஜிகாத்தும் பகய்ை ம சிறிதும் தளராவில்
இருந்து குுதலவத்திற்குச் பசன்று அங்கு இருந்த அபு
இயத்துடன் பாலஸ்தீனியத் ை மதசிய விடுதுதலல இயக்கத்ுதலதத்
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ை மதாற்றுவிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இந்த அுதலலை மேப்பு ஒை ம சிறிதும் தளர
ஒரு பி சிறிதும் தளரச்சிுதலனயான, இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலினால் ுதலகப்பற்றப்பட்டிருந்த
நிலத்ுதலத மீட்டு ஜனநாயக, லை மேதசார்பற்ற பாலஸ்தீனத்ுதலத
ை மதாற்றுவிக்கை மவண்டும் என்ற கருத்தின் அடிப்புதலடயில் ஒரு
ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்ுதலத முன்பனடுத்தது.
1964 ம் ஆண்டு, உயர்புறத்து ை மஜார்டான் தண்ணீுதல சிறிதும் தளர லை மோற்றுத்
திுதலசயில்திருப்பிவிடுை மவாம்
என்று
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல்
அச்சுறுத்தியை மபாது,
எகிப்துதான்
அ சிறிதும் தளரபு
லீக்கின்
கீழ்
பாலஸ்தீனிய
விடுதுதலல
இயக்கத்ுதலத
அுதலலை மேப்பதற்குக்
கா சிறிதும் தளரணலை மோக இருந்தது. PLO வின் துதலலவர் அஹ்லை மேத்
ஷஅல் ஹுுதலகரி மூலம் நாசர் தனது ஆதிக்கத்ுதலத பசலுத்த
முயன்றார்; PLO இன் ஆயுதப் புதலடகள் எகிப்து, சிரியா,
ை மஜார்டான்,
ஈ சிறிதும் தளராக்
இவற்றின்
இ சிறிதும் தளராணுவங்களின்
ஒரு
பகுதியாக இருந்தன.
பாலஸ்தீனிய
விடுதுதலல
இயக்கத்தில்
ஃபத்தா
ை மசர்ந்திருந்தது;
ஆனால்
அ சிறிதும் தளரஃபாத்ை மதா
பாலஸ்தீனியப்
ை மபா சிறிதும் தளராளிகுதலள
நடுநிுதலலப்படுத்திவிடும்
முயற்சிுதலயத்
ை மதாற்கடிப்பதில் தீவி சிறிதும் தளரலை மோக இருந்ததுடன், இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுக்கு
எதி சிறிதும் தளரான ஆயுதம் ஏந்திய ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்ுதலதத் பதாட சிறிதும் தளரை மவண்டும்
என்றும் வலியுறுத்தினார். அல் ஃபத்தா உறுப்பினர்கள்
இன்னும்
கூடுதலான
முுதலறயில்
அடக்குமுுதலறக்கு
உட்படுத்தப்பட்டனர்.
ை மஜார்டானில்
லை மேன்னர்
ல் ஹஅல் ஹுுதலசன்,
ஃபத்தா
ை மபா சிறிதும் தளராளிகள்
அுதலனவுதல சிறிதும் தளரயும்
ை மதடிப்பிடித்துச்
சிுதலறயிலிடுலை மோறு உத்த சிறிதும் தளரவிட்டார்.
1967 ம் ஆண்டு நிகழ்ந்த அ சிறிதும் தளரபு-இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் ை மபார் அை ம சிறிதும் தளரபியர்கள்,
யதர்கள்
இருவருக்குை மலை மே
ஒரு
திருப்பு
முுதலனயாக
அுதலலை மேந்தது. ஆறு நாட்களுக்குள் அை ம சிறிதும் தளரபிய இ சிறிதும் தளராணுவங்குதலள
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் அழித்தது எகிப்து, சிரியாவில் இருந்த லை மேதசார்பற்ற
ை மதசிய
அ சிறிதும் தளரசாங்கங்குதலளயும்
அவற்றிற்கு
ஆத சிறிதும் தளரவு
பகாடுத்திருந்த
ை மசாவியத்தின்
ஸ் சிறிதும் தளராலனிஸ்டுகுதலளயும்
பசல்வாக்கி அழைக்க
ுதலவத்தது.
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல்
தன்னுுதலடய
எல்ுதலலப்புறங்குதலளப் பபரிதும் விரிவுபடுத்தியது; இதன்
விுதலளவாக இன்னும் 350,000 அகதிகள் உருவாகினர்;
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல்
கி அழைக்கு
பஜருசை மலத்ுதலதயும்
இுதலணத்துக்
பகாண்டது.
இப்ை மபார்,
நாசருுதலடய
அுதலனத்து
அை ம சிறிதும் தளரபிய-ஒன்றிய
முயற்சிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளிுதலய ுதலவத்தது. இதன் பின்னர்
அுதலனத்து அை ம சிறிதும் தளரபிய முதலாளித்துவ ஆட்சிகளும் விுதல சிறிதும் தளரவில்
வலதுசாரிப் புறம் நகர்ந்து விட்டன. இ சிறிதும் தளராணுவம் அல்லது
இ சிறிதும் தளராணுவத்தினால் ஆத சிறிதும் தளரவு பகாடுக்கப்பட்டிருந்த ஆட்சிகள்
சிரியா, ஈ சிறிதும் தளராக்கில் ஆட்சிுதலயக் ுதலகப்பற்றின; எகிப்ுதலத
பபாறுத்தவுதல சிறிதும் தளரயில் எண்பணய் வளம் நாடும், ப அழைுதலலை மேவாதம்
பகாண்ட லை மேற்றும் ை மலை மேற்கு நாடுகளுக்கு ஆத சிறிதும் தளரவான நிுதலலுதலய
அுதலடந்தது.
பாலஸ்தீன விடுதுதலல அுதலலை மேப்ுதலப ஃபத்தா ஏற்றல்

அை ம சிறிதும் தளரபியர்களின் ை மதால்வி, பாலஸ்தீனத்தின் விடுதுதலலக்காக
சுதந்தி சிறிதும் தளரலை மோன இ சிறிதும் தளராணுவ முயற்சிகள் ை மதுதலவ என்று வாதிடும்
பல
பகாரில்லா
அுதலலை மேப்புக்களின்
வளர்ச்சிக்கு
வழி
வகுத்தது. இனி இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுக்கு எதி சிறிதும் தளரான இப்ை மபா சிறிதும் தளராட்டம்
அல்ஜீரியர்கள், வியட்நாமியர்கள் ை மலை மேற்பகாண்ட பகாரில்லா
வழிமுுதலறகுதலள பயன்படுத்தி பாலஸ்தீன ை மதசிய வாதம்
என்ற பதாுதலகயின் கீழ் நடத்தப்பட இருந்தது.
பகாரில்லா
அுதலலை மேப்புக்களில்
மிகவும்
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்ததாக ஃபத்தா எழுச்சி பபற்றது; அதிலும் குறிப்பாக
ை மலை மேற்குக்
குதல சிறிதும் தளரயில்
Karameh
என்னும்
இடத்தில்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியர்களுக்கு
எதி சிறிதும் தளராக
அது
பகாண்ட
நிுதலலப்பாட்டிற்குப்பின் இது தீவி சிறிதும் தளரலை மோயிற்று. பபப் சிறிதும் தளரவரி 1969 ல்
பாலஸ்தீனிய காங்கி சிறிதும் தளரஸ் பகய்ை ம சிறிதும் தளராவில் நுதலடபபற்றை மபாது
இயக்கத்தின் துதலலுதலலை மேுதலய அது அகற்றிவிட்டு, அ சிறிதும் தளரஃபாத்
பாலஸ்தீன விடுதுதலல இயக்கத்தின் புதிய துதலலவ சிறிதும் தளரானார்.
ஃபத்தாவின் உறுப்பினர் எண்ணிக்ுதலக ஒரு சில நூறுகள்
என்பதிலிருந்து 30,000 என உயர்ந்து, அது பதாடர்ச்சியாக
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலின் மீது தாக்குதல்குதலள நடத்தத்த துதலலப்பட்டது.
அதன்
அ சிறிதும் தளரசியல்
லை மேற்றும்
இ சிறிதும் தளராணுவ
பவற்றிகளின்
விுதலளவாக,
ஃபத்தாவின்
துதலலுதலலை மேயில்
PLO
ஓர்
உண்ுதலலை மேயான லை மேக்கள் இயக்கலை மோக பாலஸ்தீனியரிுதலடை மய
லை மோற்றத்ுதலதக் பகாண்டது. 1960 களின் குதலடசி ஆண்டுகளில்
இருந்து பாலஸ்தீனிய லை மேக்களுுதலடய ை மபா சிறிதும் தளராட்டமும் PLO உம்
லை மேத்திய
கி அழைக்கு
முழுவதும்
பு சிறிதும் தளரட்சி
இயக்கங்களில்
லை மோறுதல்குதலளக்
பகாண்டு
வரும்
ஊக்கியாகவும்,
குவிுதலலை மேயலை மோகவும் ஆனது.
1970-1982 காட்டிக்பகாடுப்பு
இதற்கடுத்த
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ஆண்டுகளில்
பாலஸ்தீன
விடுதுதலல
இயக்கம்
அை ம சிறிதும் தளரபிய
ஆட்சிகளிடம்
பலமுுதலறயும்
தாக்குதல்குதலள
சந்திக்கை மவண்டியிருந்தது:
ை மஜார்டானால்
பாலஸ்தீனியர்கள் 1970 "கறுப்பு பசப்டம்பரில்" படுபகாுதலல
பசய்யப்பட்டது, இதற்கு 5 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்
Karantina, Tel al Zaatar முகாம்களில் பாலஸ்தீனியர்குதலள
பலபனான்
பாசிச
முுதலறயில்
அழித்ததற்கு
சிரியா
குற்றத்துுதலண புரிந்தது, அை மதை மபான்ற படுபகாுதலலகுதலள 1982
ல் Sabra, Shatilla முகாம்களில் நிகழ்த்தியது, அை ம சிறிதும் தளரபிய
ஆட்சிகள்
இன்றளவும்
ஆக்கி சிறிதும் தளரமிப்புப்
பகுதிகளில்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய அடக்குமுுதலறுதலய எதிர்க்க லை மேறுத்தல் இதில்
அடங்கும்.
1970 க்குப் பின் பலபனாுதலன தளலை மோகக் பகாண்டிருந்த
பாலஸ்தீனிய விடுதுதலல இயக்கத்திற்கு எதி சிறிதும் தளராக சிரியா
துதலலயிட்டுதலலை மே மிகுந்த தீுதலலை மேுதலயக் பகாண்டிருந்தது. 1970
களின் நடுப்பகுதியில் PLO, பலபனானில் கலை மோல் ஜஅல் ஹும்ப்ளாட்
துதலலுதலலை மேயிலான இடது ை மதசியவாத சக்திகளுக்கும் பாசிச
கிறிஸ்துவ Falange க்கும் இுதலடை மய நடந்துவந்த உள்நாட்டுப்
ை மபாரில்
கலந்துபகாள்ள
ை மநரிட்டது.
அ சிறிதும் தளரஃபாத்
ஜஅல் ஹும்ப்ளாட்டிற்கு ஆத சிறிதும் தளரவு பகாடுத்தார்; இடதுசாரி சக்திகள்
வலதுசாரி
அணிுதலய
கிட்டத்தட்ட
அழிக்கும்
நிுதலல
ஏற்பட்டை மபாது சிரியா அவர்களுக்கு எதி சிறிதும் தளராகத் துதலலயிட்டது.
Karantina
லை மேற்றும் Tel al Zaatar இல் நடத்தப்பட்ட
படுபகாுதலலகள் இந்தக் காட்டிக் பகாடுத்தலின் விுதலளவாகும்.

1982 ம் ஆண்டு அபலை மேரிக்காவின் ஆத சிறிதும் தளரவுடன் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் PLO
ுதலவ
பவளிை மயற்றுவதற்காக
பலபனான்
மீது
புதலடபயடுத்தை மபாது, சிரிய முதலாளித்துவ ஆட்சி மீண்டும்
அதன் பாலஸ்தீனிய நலன்கள் பற்றிய பவறுப்புணர்ுதலவ
நிரூபிக்கும் வுதலகயில், PLO ுதலவக் காப்பதற்கு சுண்டு
வி சிறிதும் தளருதலலக் கூட உயர்த்த லை மேறுத்துவிட்டது; இுதலத ஒட்டி
பாலஸ்தீனிய இயக்கம் பலபனாுதலன விட்டு நீங்கும்படி
நிர்பந்திக்கப்பட்டது
லை மேற்றும்
துனீசியாவில்
புதிய
துதலலுதலலை மேயிடத்ுதலத நிறுவியது.
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய பதாழிலாள வர்க்கம்தான் சாப் சிறிதும் தளரா லை மேற்றும்
ஷட்டிலா
இனஅழிப்புப்
படுபகாுதலலகள
நிறுத்தும்படி
அுதல அழைப்பு விட்டது. லை மேக்கட்பதாுதலகயில் பத்தில் ஒரு பங்கு
இருந்திருந்த,
400,000 க்கு
ை மலை மேற்பட்ை மடார்,
இப்படுபகாுதலலகுதலள அனுலை மேதித்திருந்த பலை மேனாசிம் பபகின்,
லை மேற்றும் பாதுகாப்பு லை மேந்திரி ஏரியல் ஷை ம சிறிதும் தளரான் ஆகிை மயாருுதலடய
லிக்குட் அ சிறிதும் தளரசாங்கத்திற்கு எதி சிறிதும் தளராக படல் அவிவ் பதருக்களில்
தி சிறிதும் தளரண்டனர். இது ஜனநாயகமுுதலற, லை மேற்றும் முற்ை மபாக்கான
உணர்வுகளின் சக்திவாய்ந்த பவளிப்பாடு ஆகும்; இது
அை ம சிறிதும் தளரபிய
லை மேற்றும்
யதத்
பதாழிலாளர்களிுதலடை மய
ஐக்கியப்பட்ட ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்திற்கான திறன் உள்ளது என்புதலதப்
புலப்படுத்தியது. இத்துதலகய ை மபா சிறிதும் தளராட்டம், லை மேத்திய கி அழைக்கு
முழுவதும் பதாழிலாளர்கள் லை மேற்றும் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்
ஆகிை மயாரின் வர்க்க நலன்குதலளப் பற்றி உுதல சிறிதும் தளரக்கும் ஒரு
ை மசாசலிசத் திட்டத்தின் அடிப்புதலடயில்தான் சாத்தியலை மோகும்.
1973 ம் ஆண்டு "Yom Kippur" ை மபாருக்குப் பின்னர், எகிப்திய
துதலலவர் அன்வர் சதாத் அபலை மேரிக்கா லை மேற்றும் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிடம்
ை மந சிறிதும் தளரடியாகை மவ
பநருக்கலை மோன
பதாடர்புகுதலள
பகாள்ள
முயற்சிகுதலள ை மலை மேற்பகாண்டார்; 1978 ம் ஆண்டு காம்ப்
ை மடவிட்டில்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுக்கு
ஒப்புதல்
பகாடுத்தவுதலகயில்
இம்முயற்சி உச்சக் கட்டத்ுதலத அுதலடந்தது. தன்னுுதலடய
வருங்கால
அண்ுதலட
நாடுகளுடன்
நடத்தவிருக்கும்
ை மபார்களில்,
மிக
முக்கியலை மோன
அ சிறிதும் தளரபு
நாட்டின்
நடுநிுதலலுதலலை மேுதலய இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் அுதலடந்தது; இதன் விுதலளவாக
பாலஸ்தீனிய விடுதுதலல இயக்கம் தனிுதலலை மேப்படுத்தப்பட்டு,
பாலஸ்தீனியர்களுக்கு
எதி சிறிதும் தளராக
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலின்
வலிுதலலை மே
ஓங்கியது.
இன்டிபாடாவும் ை மசாவியத் ஒன்றியத்தின் சரிவும்
1980 களின்
நடுப்பகுதியில்,
மிகப்
பபரிய
அ சிறிதும் தளரசியல்
லை மோற்றங்கள் ஏற்பட்டு அுதலவ அ சிறிதும் தளரஃபாத்ுதலத அபலை மேரிக்க
ஏகாதிபத்தியத்தின் பிடிகளுள் சிக்க ுதலவத்தன. மிக்ுதலகயில்
ை மகார்பச்ை மசவ் துதலலுதலலை மேயின் கீழ் ஸ் சிறிதும் தளராலினிச அதிகா சிறிதும் தளரத்துவம்
முதலாளித்துவ மீட்சிக்கு திரும்புவதற்கான முயற்சிுதலயக்
பகாண்டதும் ை மசாவியத் ஒன்றியம் உலக ஏகாதிபத்தியத்திய
கட்டுதலலை மேப்புக்களுக்குள்
மீண்டும்
பகாண்டுவ சிறிதும் தளரப்பட்டதும்
இவற்றில் மிக அடிப்புதலடயானுதலவயாகும். "1987 ம் ஆண்டு
ை மசாவியத்
ஒன்றியம்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுடனான
பூசலுக்கு
ஓர்
அ சிறிதும் தளரசியல் தீர்விற்கு ஆத சிறிதும் தளரவு தருவதாக சமிக்ுதலக காட்டும்
வண்ணம், தன்னுுதலடய லை மே சிறிதும் தளரபுவுதலக நட்பு நாடுகளுக்கு
பகாடுத்து வந்த ஆயுத உதவிுதலயக் குுதலறத்துவிட்டு, எகிப்து,
ை மஜார்டான், இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் ஆகிய நாடுகளுடன் தூத சிறிதும் தளரக லை மேற்றும்
பபாருளாத சிறிதும் தளர உறவுகுதலள விரிவுபடுத்தியது." [Marr & Lewis,
Riding The Tiger, Westview Press, 1993, p.92]

அை மதகால
கட்டத்தில்,
1987
டிசம்பர்
லை மோதம்,
ஆக்கி சிறிதும் தளரமிக்கப்பட்ட
பாலஸ்தீனிய
பகுதியில்
இருந்த
பதாழிலாளர்கள்,
இுதலளஞர்களுுதலடய
தன்னியல்பான
கிளர்ச்சி
இன்டிபாடா
பவளிப்பட்டது.
இது
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியர்களுக்கு
லை மேட்டும்
அல்லாலை மேல்,
அை ம சிறிதும் தளரபிய
முதலாளித்துவத்தினருக்கும் அபலை மேரிக்க ஏகாதிபத்தியத்திற்கும்
பபரும் அதிர்ச்சிுதலயக் பகாடுத்தது; அுதலவ இந்தப் பு சிறிதும் தளரட்சிக சிறிதும் தளர
இயக்கம் கட்டுப்பாட்ுதலட மீறிப் பபருகும் என்றும் லை மேத்திய
கி அழைக்கும் முழுவதும் தீவி சிறிதும் தளரப் பாதிப்ுதலப ஏற்படுத்தும் என்றும்
கருதின.

பாலஸ்தீனிய விடுதுதலல இயக்கத்தின் இுதலடக்கால அதிகா சிறிதும் தளரம்
ஆக்கி சிறிதும் தளரமிப்புப் பகுதிகளில் பாதுகாப்புப் பபாறுப்ுதலப ஏற்கும்
என்றும், இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலின் இ சிறிதும் தளராணுவ ஆக்கி சிறிதும் தளரமிப்புச் சுுதலலை மே
குுதலறக்கப்படும்
என்றும்
எதிர்பார்க்கப்பட்டை மபாது,
உண்ுதலலை மேயில் ஒரு சிை மயானிச ஆட்சிதான் எல்ுதலலகள்,
பவளிநாட்டுக் பகாள்ுதலககள், இவற்றின் மீது கட்டுப்பாட்ுதலடக்
பகாள்ளும் என்றும், ை மலை மேற்குக் குதல சிறிதும் தளர, லை மேற்றும் காசாவில்
இருக்கும்
சட்டவிை ம சிறிதும் தளராதக்
குடிை மயற்றங்கள்
அுதலனத்தின்
பாதுகாப்பும் அதன் பபாறுப்பில்தான் இருக்கும் என்றும்
ஆகிவிட்டன.

அவர்
நம்பியிருந்த
அுதலனத்து
அ சிறிதும் தளரபு
ஆட்சிகளும்
வாஷிங்டனுடன் சலை மோதானம் பசய்து பகாள்ளத் தீவி சிறிதும் தளரலை மோக
இருந்த நிுதலலயிலும், அபலை மேரிக்கா லை மேத்திய கி அழைக்கில் எந்த
விதலை மோன தீவி சிறிதும் தளர சவாுதலலயும் எதிர்பகாள்ளவில்ுதலல என்ற
நிுதலலயிலும்,
அ சிறிதும் தளரஃபாத்
தந்திை ம சிறிதும் தளராபாயங்குதலள
ுதலகயாளுவதற்கான
வாய்ப்புக்கள்
பபரிதும்
குுதலறந்து
விட்டன. டிசம்பர் 1988 ல் அபலை மேரிக்க பவளியுறவுத்துுதலற
வரிக்கு வரி பகாடுத்திருந்த அறிக்ுதலகயின்படி, அ சிறிதும் தளரஃபாத்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுக்குப்
பாதுகாப்ுதலப
உறுதிபசய்ததுடன்,
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுடனான
சலை மோதான
உடன்படிக்ுதலக
ஒரு
"மூை மலாபாயம் என்றும் இுதலடக்காலத் தந்திை ம சிறிதும் தளராபாயம் அல்ல"
என்றும் ஏற்றுக்பகாண்டார்; ை மலை மேலும், "தனிநபர், குழுக்கள்
லை மேற்றும் அ சிறிதும் தளரச பயங்க சிறிதும் தளரவாதம் உள்பட" அுதலனத்துவிதலை மோன
பயங்க சிறிதும் தளரவாதங்குதலளயும்
ுதலகவிட்டுவிடுவதாகவும்
அறிவித்தார். ஒரு பசய்தியாளர் கூட்டத்தில், இஸ்ை ம சிறிதும் தளருதலல
பவளிப்புதலடயாக ஏற்றுக் பகாண்டது பற்றி தன்னுுதலடய
ஒப்புதுதலல
பவளிப்புதலடயாக
அறிவிக்குலை மோறு
ை மகா சிறிதும் தளரப்பட்டை மபாது,
தன்னுுதலடய
அவலை மோனத்ுதலத
பவளிப்புதலடயாக
பதரிவிக்கும்
வுதலகயில்
அ சிறிதும் தளராஃபாத்
கூறினார்:
"உங்களுக்கு
என்ன
ை மவண்டும்?
நான்
ஆுதலடகுதலளக் க அழைற்றும் நடனம் ஆட ை மவண்டுலை மோ? அது
உகந்ததாக இருக்காது" என்றார்.

உண்ுதலலை மேயில்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய
ஆக்கி சிறிதும் தளரமிப்பு
லை மேற்றும்
அடக்குமுுதலறக்கு,
பாலஸ்தீனிய
லை மேக்களின்
எதிர்ப்ுதலப
கண்காணிக்கும் பபாறுப்பில்தான் அ சிறிதும் தளரஃபாத் ுதலவக்கப்பட்டார்.

அபலை மேரிக்காுதலவயும்,
இஸ்ை ம சிறிதும் தளருதலலயும்
எதிர்ப்பதற்கு ஒரு
தளத்ுதலதக் பகாள்ள ை மவண்டும் என்ற இறுதி முயற்சியில்,
பாத்திச ஆட்சி 1991 ல் வாஷிங்டனால் தாக்கப்பட்டை மபாது,
சதாம் ல் ஹஅல் ஹுுதலசனுுதலடய பாதிஸ்ட் ஆட்சிக்கு அ சிறிதும் தளரஃபாத்
தன்னுுதலடய ஆத சிறிதும் தளருதலவ அறிவித்தார். ஆனால் அவர் தான்
முற்றிலும் தனிுதலலை மேப்படுத்தப்பட்டுதலத அறிந்தார்: ஏபனனில்
அ சிறிதும் தளரபு ஆட்சிகள் அுதலனத்தும் அபலை மேரிக்கப் ை மபார் உந்துதலின்
முன்ை மன
பநடுஞ்சாண்கிுதலடயாய்
அதன்
காலடியில்
விழுந்துகிடந்தன. முதல் வுதலளகுடாப் ை மபார் முடிவுதலடந்த
பின்னர்,
அ சிறிதும் தளரஃபாத்
மீண்டும்
ை மபச்சு
வார்த்ுதலதகளில்
ஈடுபடுலை மோறு நிர்பந்திக்கப்பட்டார், அது இறுதியில் 1993 ம்
ஆண்டு ஒஸ்ை மலா உடன்பாடுகளில் நிுதலறவு அுதலடந்தது.
ஒஸ்ை மலாவில் அ சிறிதும் தளரஃபாத்தால் ஏற்கப்பட்டிருந்த விதிமுுதலறகள்
ை மதாற்றுவித்த பாலஸ்தீனிய ை மதசிய அதிகா சிறிதும் தளரம் (PA) ஃபத்தா
கூறியிருந்த ை மநாக்கலை மோன ஒரு ஜனநாயக, லை மேதச்சார்பற்ற
பாலஸ்தீனம்
என்ற
கருத்திலிருந்து
மிகவும்
விலகிய
ஒன்றாகும். PLO விற்கும் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுக்கும் இுதலடை மயயான
உடன்பாடு பாலஸ்தீனிய லை மேக்கள் உரிுதலலை மே பகாண்டாடியிருந்த
பகுதிகளில் 22 சதவிகிதம் தவி சிறிதும் தளர ஏுதலனய பாலஸ்தீனிய
நிலப்பகுதிுதலய ுதலகவிட்டுதலதத்தான் பி சிறிதும் தளரதிபலித்தது. ஒரு

ஒஸ்ை மலாவால்
ஆ சிறிதும் தளரம்பிக்கப்பட்ட
"அுதலலை மேதிக்கான
வழிவுதலககள்" என்று அுதல அழைக்கப்படுபுதலவ ை மலை மோசடி ஆகும்.
கடந்த தசாப்தம் நீண்ட காலலை மோக பாலஸ்தீனிய லை மேக்கள்
அனுபவித்துவரும் துய சிறிதும் தளரங்களில் மிகக் கசப்பான தசாப்தம்
ஆகும். பாலஸ்தீனிய இுதலடக்கால அதிகா சிறிதும் தளர அுதலலை மேப்பு
ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பு அவர்கள் பகாண்டிருந்த சமூக,
பபாருளாதா சிறிதும் தளர நிுதலலுதலய விட அவர்களுுதலடய இன்ுதலறய
நிுதலல ை மலை மோசலை மோக உள்ளது. இுதலதவிட மிருகத்தன்ுதலலை மேுதலயயும்,
அடிக்கடி இ சிறிதும் தளராணுவ ஊடுருவல்குதலளயும், அவர்களுுதலடய
துதலலவர்கள்
படுபகாுதலல
பசய்வுதலதயும்,
இறுதியில்
அபலை மேரிக்கா லை மேற்றும் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலால் தயாரிக்கப்படும் எத்துதலகய
துை ம சிறிதும் தளராகத்தனலை மோன தீர்விலும், அுதலத ஏற்கத் தயா சிறிதும் தளராக உள்ள
இுதலடக்கால அதிகா சிறிதும் தளரத்ுதலதயும், அதிலுள்ள பபருகிவரும்
ஊ அழைல் லை மேலிந்த முதலாளித்துவ அடுக்கு அதற்கு துதலலுதலலை மே
தாங்குவுதலதயும்தான், அவர்கள் எதிர்பகாள்ளும் நிுதலலயாக
காணப்படுகிறது.
ஒஸ்ை மலா உடன்பாடுகளின் கீழ் 1993 முதல் நுதலடபபற்றுவந்த
தன்னுுதலடய சட்ட விை ம சிறிதும் தளராதலை மோன குடிை மயற்ற நடவடிக்ுதலககளில்
தான் இனி ஈடுபடாது என்று அளித்திருந்த உறுதிபலை மோழிுதலய
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல்
மீறியை மதாடன்றி,
குடிை மயறியுள்ளவர்களின்
எண்ணிக்ுதலக பதாடர்ந்து வந்த இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல் அ சிறிதும் தளரசாங்கங்களின்
ஆட்சியில்
இரு
லை மேடங்கிற்கும்
ை மலை மேலாகிவிட்டது.
சிை மயானிஸ்டுகள், கி அழைக்கு பஜருசை மலத்தின் நிுதலல, பாலஸ்தீன
அகதிகளும் அவர்கள் வழித் ை மதான்றல்களும் மீண்டும்
திரும்பிவருதல் பற்றிய உரிுதலலை மேகள் ை மபான்ற முக்கிய
பி சிறிதும் தளரச்சிுதலனகள்
பற்றி
பதாடர்ந்து
ை மபச்சுவார்த்ுதலதகுதலள
ை மலை மேற்பகாள்ளவும் லை மேறுத்து வருகின்றனர்.
பகாடுக்கப்பட்டுள்ள வுதல சிறிதும் தளரயறுக்கப்பட்ட சலுுதலககளுக்கு கூட
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய வலதுசாரி, குடிை மயற ை மவண்டும் எனக் கூறும்
பிரிவினரிுதலடை மய சீற்றலை மோன எதிர்ப்ுதலபத் தூண்டி விட்டதுடன்,
1995
நவம்பர்
லை மோதம்,
அ சிறிதும் தளரஃபாத்தின்
உடன்பாட்டு
ை மபச்சுவார்த்ுதலதகளில் பங்காள சிறிதும் தளராக நின்ற பதாழிற் கட்சியின்
பி சிறிதும் தளரதலை மே லை மேந்திரியான Yitzhak Rabin இன் படுபகாுதலலயும்
நிகழ்த்தப்பட்டது. இந்தச் பசயல், குடிை மயறை மவண்டும் என்ற
கூறுை மவாருக்கு ஆத சிறிதும் தளரவாக இருந்த லிக்குட் கட்சியின்
துதலலவ சிறிதும் தளரான பபஞ்சமின் பநத்தனியாகு,  சிறிதும் தளராபினுக்கு எதி சிறிதும் தளராக
நடவடிக்ுதலக
ை மவண்டும்
என்று
தீவி சிறிதும் தளர
ஆர்ப்பாட்டம்
நடத்தியுதலத அடுத்து நிகழ்ந்தது. அுதலதபயாட்டி,  சிறிதும் தளராபினுுதலடய
லை மேுதலனவி பநத்தனியாகுதான் பகாுதலலுதலயத் தூண்டி விட்டார்

என்று
ை மந சிறிதும் தளரடியாகக்
குற்றம்
சாட்டினார்.
 சிறிதும் தளராபின்
படுபகாுதலலயானது, பாலஸ்தீனியர்களுடன் எந்த விதலை மோன
பதாடர்ுதலபயும் பகாள்ளக் கூடாது என்ற இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய ஆளும்
தட்டினரின் நிுதலலப்பாட்ுதலடத்தான் குறிக்கிறது.
பநத்தனியாகுவின்
துதலலுதலலை மேயின்
கீழ்
லிக்குட்
ை மதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுதலலை மே,
பாலஸ்தீனியர்களுடனான
அுதலனத்துப்
ை மபச்சுவார்த்ுதலதகுதலளயும்
ை மவண்டுபலை மேன்ை மற
நாசத்திற்கு உட்படுத்தும் பகாள்ுதலகுதலய பதாடக்கியதுடன்
இன்னும் கூடுதலான ை மகாரிக்ுதலககுதலளயும் கடுுதலலை மேயான
சலுுதலககுதலளயும்
அ சிறிதும் தளரஃபாத்திடம்
இருந்து
வற்புறுத்திப்
பபறும்
நிுதலலுதலயயும்
ை மதாற்றுவித்தது;
அதாவது
பாலஸ்தீனியர்கள்
ஆயுதங்குதலளக்
ுதலகவிடை மவண்டும்,
மீண்டும் தங்கள் பகுதிகளுக்கு வரும் உரிுதலலை மேுதலய ுதலகவிட
ை மவண்டும், கி அழைக்கு பஜருசை மலத்தின் மீதான உரிுதலலை மேுதலயக்
ுதலகவிடை மவண்டும்
ை மபான்றுதலவ,
அவற்றிற்கு
பாலஸ்தீனியரிுதலடை மய
எதிர்ப்பு
பபருகிய
வுதலகயில்
இத்துதலகய ை மகாரிக்ுதலககளுக்கு அ சிறிதும் தளரஃபாத்தால் இுதலசவு
த சிறிதும் தளரமுடியாது என்பது நன்கு பதரிந்தை மத.
அபலை மேரிக்க ஜனாதிபதி கிளின்டன் துதலலுதலலை மேயில், ஜ ஜூுதலல 2000
த்தில் ை மலை மேரிலாந்தில் உள்ள காம்ப் ை மடவிட்டில் நுதலடபபற்ற
PLO லை மேற்றும் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய பதாழிற் கட்சிுதலய சார்ந்த பி சிறிதும் தளரதலை மே
லை மேந்திரி எகுட் ப சிறிதும் தளராக்கிற்கும் இுதலடை மயயான விவாதங்கள்,
அ சிறிதும் தளரஃபாத், ஒஸ்ை மலாவில் பகாடுத்துதலதவிடக் கூடுதலான
சலுுதலககள் த சிறிதும் தளரத் தயா சிறிதும் தளராக இருப்புதலதப் புலப்படுத்தின;
இதில் யதர்கள் மிகப் பபரிய அளவில் பகாண்டுள்ள
குடிை மயற்றங்குதலள
இுதலணத்துக்
பகாள்ளுவதற்கும்,
பாலஸ்தீனியர்கள் திரும்பிவருவதற்கான உரிுதலலை மேயில் சில
வ சிறிதும் தளரம்புகளும், ஒரு சர்வை மதச நிதியில் இருந்து இ அழைப்புத்
பதாுதலக ஏற்கப்படும் ை மபான்றுதலவயும் அடங்கியிருந்தன.
ஆனால் பஜருசை மலம் முழுவதும் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய இுதலறுதலலை மேயின்
கீழ் இருக்கை மவண்டும் என்ற திட்டத்ுதலத அ சிறிதும் தளரஃபாத்தினால்
ஏற்க முடியவில்ுதலல. ை மபச்சுவார்த்ுதலதகள் முறிந்து ை மபாயின;
நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் காசாவில் அணிவகுத்துச் பசன்று
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலுக்கு எதி சிறிதும் தளராக மீண்டும் இன்டிபாடா பதாடக்கப்பட
ை மவண்டும் என்று ை மகாரினர். அ சிறிதும் தளரஃபாத்திற்கு ஒரு பபரிய
லை மோவீ சிறிதும் தளரருக்குரிய
வ சிறிதும் தளரை மவற்பு
எகிப்தில்
உள்ள
அபலக்சாந்திரியாவில்
ஆ சிறிதும் தளரவா சிறிதும் தளரம்
பசய்த
லை மேக்களால்
அளிக்கப்பட்டது; பாலஸ்தீனிய இுதலடக்கால அதிகா சிறிதும் தளரமும்
அவ்வாை மற வ சிறிதும் தளரை மவற்றது; ஏபனனில் அவர் பஜருசை மலம்
பற்றிய இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியக் ை மகாரிக்ுதலககுதலள ஏற்க லை மேறுத்துவிட்டார்.
2000 இுதலலயுதிர்காலத்ுதலத ஒட்டி பவடித்து ை மதான்றிய
இ சிறிதும் தளரண்டாம்
இன்டிபாடா,
லிக்குட்டினாலும்
ஏரியல்
ஷை ம சிறிதும் தளரானாலும்
ை மவண்டுபலை மேன்ை மற
தூண்டிவிடப்பட்டுதலவ;
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியர் சலுுதலககுதலள பகாடுக்க ை மவண்டும் என்ற
சர்வை மதச அழுத்தத்ுதலத நிறுத்தும் வுதலகயாக அுதலவ
ை மலை மேற்பகாள்ளப்பட்டன.
அதிலிருந்து,
அ சிறிதும் தளரஃபாத்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியர்களாலும், அபலை மேரிக்க புஷ் நிர்வாகத்தாலும்,
அ சிறிதும் தளரக்கன் ை மபால் சித்தரித்துக் காட்டப்படுகிறார். ஏபனனில்
அவர் பாலஸ்தீனியர்குதலள இவர்கள் ை மகாரும் வுதலகயில்

கடுுதலலை மேயான,
இ சிறிதும் தளரக்கலை மேற்ற
முுதலறயில்
அடக்குவதற்கு
லை மேறுத்துள்ளார். இது அவருக்குப் பபருுதலலை மேதான். ஆனால்
அவருுதலடய
பின்ை மதான்றல்களுுதலடய
உள்ளங்களில்
அடக்குமுுதலறுதலய
ுதலகயாள
தயக்கம்
ஏதும்
இ சிறிதும் தளராது.
லை மேற்றவற்ுதலறப் ை மபான்ை மற இதிலும் தனிப்பட்ட துதலலவர்களின்
தன்னிுதலல
விருப்பங்களுக்கும்
குணநலன்களுக்கும்
முடிபவடுக்கும்
இடம்
இல்லாலை மேல்,
அவர்கள்
பி சிறிதும் தளரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சமூக சக்திகள்தாம் அுதலனத்ுதலதயும்
நிர்ணயிக்கின்றன.
அ சிறிதும் தளரஃபாத்தின் வ சிறிதும் தளரலாற்றுப் பாத்தி சிறிதும் தளரத்திற்கும், லை மேக்கள்பால்
அவர்
பகாண்டிருந்த
விசுவாசத்திற்கும்
புக அழைா சிறிதும் தளரலை மோகக்
கூறக்கூடியது,
அவருுதலடய
அ சிறிதும் தளரசியல்
வ சிறிதும் தளரம்புகள்
குறுகியுதலவயாக இருந்தை மபாதிலும் கூட, அவ சிறிதும் தளரது குதலடசி
ஆண்டுகளில், அவர் துதலடயற்ற முுதலறயில் இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலிய
லை மேற்றும் அபலை மேரிக்க ஆளும் பசல்வந்தத்தட்டின் பவறுப்பிற்கு
இலக்காகி இருந்தார் என்பதாகும். கடந்த 50 ஆண்டுகளில்
எந்த முக்கிய அ சிறிதும் தளரசியல் பி சிறிதும் தளரமுகரும் அ சிறிதும் தளராஃபாத் ை மபால
பபாறுுதலலை மேயுடன் அத்துதலகய ை மசாதுதலனகுதலள சந்தித்தது
கிடயாது.
தன்னுுதலடய
மிக
பநருக்கலை மோன
அ சிறிதும் தளரசியல்
நண்பர்கள், ை மதா அழைர்கள் படுபகாுதலல பசய்யப்பட்டுதலத அவர்
கண்ணுற்றிருந்தார்.
அவை ம சிறிதும் தளர
பலமுுதலறயும்
படுபகாுதலல
முயற்சிகளின் இலக்காக இருந்தார்.
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலும்,
அபலை மேரிக்காவும்
அவரிடம்
நடந்து
பகாண்டமுுதலற காட்டுமி சிறிதும் தளராண்டித்தனம் நிுதலறந்ததாகும். மூப்பு
மிகுந்து, உடல்நலக் குுதலறவு ஏற்பட்டிருந்த நிுதலலயில், லை மோதக்
கணக்கில் அவர் இல்லக் காவலில்  சிறிதும் தளரலை மேல்லாவில் உள்ள
இுதலடக்கால அதிகா சிறிதும் தளர அுதலலை மேப்பின் துதலலுதலலை மேயிட அலுவலக
அுதலறகளில் இருக்கும்படி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்; இுதலவ
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியப்
புதலடகளால்
சூ அழைப்பட்டிருந்ததுடன்,
பல
அடிப்புதலட
வசதிகளும்
லை மேறுக்கப்பட்டு
இருந்தன.
இருந்தை மபாதிலும்,
அவர்
விடாப்பிடியாய்
தன்னுுதலடய
இடத்ுதலதவிட்டு
அகல
லை மேறுத்துவிட்டார்;
ஏபனன்றால்
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரலியர்கள் அவுதல சிறிதும் தளர மீண்டும் திரும்ப அனுலை மேதிக்க
லை மோட்டார்கள் என்ற அச்சம் அவருக்கு இருந்தது.
இறுதியில்கூட, அவர்  சிறிதும் தளரலை மேல்லாவில் இருந்து பவளிை மயறி
பாரிசில்
லை மேருத்துவ
உதவி
பபறுவதற்கு,
இஸ்ை ம சிறிதும் தளரல்
அ சிறிதும் தளரசாங்கம் அவர் திரும்பிவ சிறிதும் தளரலாம் என்று உத்த சிறிதும் தளரவாம்
பகாடுத்த பின்னர்தான் உடன்பட்டார். அவருுதலடய லை மேக்களின்
ை மபா சிறிதும் தளராட்டத்திற்கு அவர் பகாண்டிருந்த அர்ப்பணிப்பு அந்த
வுதலகச் சிறப்ுதலபக் பகாண்டிருந்தது.
சிக்கல்கள் லை மேற்றும் மு சிறிதும் தளரண்பாடுகள் நிுதலறந்த ஒரு லை மே சிறிதும் தளரபுவழிுதலய
அ சிறிதும் தளரஃபாத் விட்டுச் பசன்றுள்ளார். ஆனால் ஏகாதிபத்திய
அடக்கு முுதலற, சலை மேத்துவலை மேற்ற நிுதலல இுதலவ அகற்றப்படும்
வருங்கால
உலகில்,
வ சிறிதும் தளரக்கூடிய
துதலலமுுதலறகள்,
பாலஸ்தீனிய விடுதுதலலக்காக பாடுபட்டார் என்று அவுதல சிறிதும் தளர
அுதலடயாளம்
கண்டு
அவ சிறிதும் தளரது
பங்களிப்ுதலப
பபருுதலலை மேப்படுத்தும்.
ை மபா சிறிதும் தளராடும்
லை மேனித
சமுதாயத்தால்
ஒருை மபாதும் லை மேறக்க முடியாத மிக அரிதான அ சிறிதும் தளரசியல்
பி சிறிதும் தளரமுகர்களில் அவரும் ஒருவ சிறிதும் தளராவார்.

