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காசாவின் பாலஸ்தீன பிராந்ாந்தியம,  இஸ்ரராந்லிய அராந்சினால
இழஇழைக்கப்படுகின்ற வாார்த்ழர்த்தைகளில அடங்க மறுக்கும யுத்ர்த்தைக்
குற்றங்களினது காட்சியாக உள்ளது.  வாடக்கு காசா நகராந்மான
பியட் ஹரனானில ஐக்கிய நாடுகள் சழபயால நடத்ர்த்தைப்படும ஒர
பள்ளிக்கூடத்தின் மீர்த்தைான இஸ்ரராந்லிய பாதுகாப்பு பழடகளின்
(IDF)  ரநற்ழறய குண்டுவீச்ழச குறித்து என்ன கூறுவாது? அதில
குழறந்ர்த்தைபட்சம 15  ரபர் உயிரிஇழைந்ர்த்தைரர்த்தைாடு 200 க்கும
ரமற்பட்டவார்கள் கடுழமயாக காயமழடந்ர்த்தைனர்,  இதில
பபரமளவினர் பபண்கள் மற்றும குஇழைந்ழர்த்தைகள்.  அந்ர்த்தை இடத்தின்
பூரகாள விவாராந்க்குறிப்புகள் IDF க்கு வாஇழைங்கப்பட்டிரந்ர்த்தைரர்த்தைாடு,
முடிவிலலா பீராந்ங்கி குண்டு ர்த்தைாக்குர்த்தைலகள் மற்றும வாான்வாழித்
ர்த்தைாக்குர்த்தைலகளில இரந்து ர்த்தைப்பிக்க அழடக்கலம ரகாரியிரந்ர்த்தை
பபரம எண்ணிக்ழகயிலான பபாதுமக்கள் அந்ர்த்தைப் பகுதியில
ர்த்தைங்கியிரந்ர்த்தைார்கள் என்பதும பலமுழற பர்த்தைரிவிக்கப்பட்டிரந்ர்த்தைது.
இரந்ர்த்தைரபாதினும அழர்த்தை பபாரட்படுத்ர்த்தைாமல IDF  குண்டுகழள
வீசியது—அதுவும ஒரராந் வாாராந்த்தில நான்காவாது ர்த்தைடழவாயாக ஐ.நா
முகாமகள் குறி ழவாக்கப்பட்டிரந்ர்த்தைன.

ஐ.நா பள்ளிக்கூடத்தின் மீர்த்தைான குண்டுவீச்சு பவாறுமரன சமீபத்திய
ஒர அட்டூழியம மட்டுரம.  பள்ளிக்கூடங்கழள ரபாலரவா,
மரத்துவாமழனகள்,  நீர் நிழலயங்கள்,  கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு
ஆழலகள்,  அவாசராந்ரநராந் ஊர்திகள் மற்றும பத்திரிழகயாளர்கள்
மீதும IDF  ர்த்தைாக்குர்த்தைல நடத்தி உள்ளது.  இஸ்லாமிய ஹமாஸ்
இயக்கத் ர்த்தைழலவார்களுக்கு எதிராந்ான கண்மூடித்ர்த்தைனமான
இஸ்ரராந்லிய படுபகாழல முயற்சிகளில,  டஜன் கணக்கான
அவார்களின் குடுமப உறுப்பினர்கள் படுபகாழல
பசய்யப்பட்டிரக்கிறார்கள்.  பவாறும எட்டு நாட்களில,
குழறந்ர்த்தைபட்சம 800 பாலஸ்தீனியர்கள் -இதில பிராந்ர்த்தைானமானவார்கள்
அப்பாவிப் பபாதுமக்கள்-  பகாலலப்பட்டிரக்கிறார்கள் என்பரர்த்தைாடு
5,250 ரபர் காயமழடந்திரக்கிறார்கள்.

இஸ்ரராந்லில இரக்கும யூர்த்தை-பாதுகாப்புவாார்த்தை ஆட்சியின் சீராந்ழிந்ர்த்தை
மற்றும திவாாலாகிப் ரபான ர்த்தைன்ழமக்கு காசா பழடபயடுப்பு
சாட்சியமளிக்கிறது.  ர்த்தைனது நிர்த்தைானத்ழர்த்தை இஇழைந்துவிட்டரர்த்தைாடு ர்த்தைான்
முகங்பகாடுக்கின்ற பநரக்கடிக்கு ரநாக்குநிழலர்த்தைவாறிய மற்றும
பகாழலபுரியும வான்முழற ர்த்தைாக்குர்த்தைழலத் ர்த்தைவிராந் ரவாபறந்ர்த்தைப்
பதிலும பகாண்டிராந்ார்த்தை ஒர ர்த்தைனிழமப்பட்ட மற்றும அறபநறி
இஇழைந்ர்த்தை ஆளும வார்க்கத்ழர்த்தை பிராந்ர்த்தைம மந்திரி பபஞ்சமின்
பநத்ர்த்தைானியாஹனியாஹூ ர்த்தைழலழமயிலான அராந்சாங்கம பிராந்திநிதித்துவாம
பசய்கிறது.  நிராந்ார்த்தைராந்வாான பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எதிராந்ான இந்ர்த்தைப்
பாரியப் படுபகாழலத் ர்த்தைாக்குர்த்தைல,  மத்திய கிஇழைக்கிலும,
உலபகங்கிலும மற்றும இஸ்ரராந்லில இரக்கும யூர்த்தைத்
பர்த்தைாழிலாளர்கள் மத்தியிலும கூட,  யூர்த்தை-பாதுகாப்புவாார்த்தைத்ழர்த்தை

ரநாக்கிய பவாறுப்புணர்வும விரராந்ார்த்தைமும ஆஇழைமழடவார்த்தைற்ரக ரசழவா
பசய்கிறது. 

யூர்த்தை-பாதுகாப்புவாார்த்தைத்ழர்த்தை நியாயப்படுத்துகின்ற அபமரிக்கா மற்றும
ஐரராந்ாப்பிய ஏகாதிபத்திய சக்திகளும அரர்த்தை அளவுக்கு மதிப்பிஇழைந்து
பகாண்டிரக்கின்றன.  ஜனாதிபதி பராந்ாக் ஒபாமா,  பவாளியுறவுத்துழற
பசயலர் ரஜான் பகர்ரி மற்றும ஐரராந்ாப்பிய அராந்சியலவாாதிகள் அப்பாவி
மக்கள் பகாலலப்படுவாது குறித்து ர்த்தைங்களது “கவாழல”கழள
அறிவித்துக் பகாள்கிற அரர்த்தைரநராந்த்தில "இஸ்ரராந்லுக்குத் ர்த்தைன்ழன
பாதுகாத்துக் பகாள்ளும உரிழம இரக்கிறது"  என்ற
ரபார்க்குற்றங்களுக்கான இழிவாானபர்த்தைார நியாயப்படுத்ர்த்தைழல திரமபத்
திரமபக் கூறும ஒவ்பவாாரமுழறயும ரகாபம பபரக்பகடுக்கிறது.
எகிப்திய ஆட்சியும, மத்திய கிஇழைக்கு முழுவாதிலும உள்ள ஏழனய அராந்பு
அராந்சுகளும,  இஸ்ரராந்லுடன் ஒத்துழஇழைத்து வாரவார்த்தைால அவாற்றின் பசாந்ர்த்தை
மக்களிடம பவாறுப்புக்கு ஆளாகியுள்ளன. 

கிஇழைக்கு பஜரசரலம மற்றும ரமற்குக் கழராந்யில இராந்ண்டு வாாராந்ங்களாக
அதிகரித்து வாந்திரக்கின்ற ஆர்ப்பாட்டங்களும,  கிளர்ச்சிகளும,
பநத்ர்த்தைானியாஹனியாஹூ அராந்ாசாங்கத்திற்கு எதிராந்ாகவும மற்றும ஒவ்பவாார
இஸ்ரராந்லிய அட்டூழியத்திற்கும இழசந்து பசலலும ஜனாதிபதி
மஹ்பமாத் அப்பாஸின் ழகக்கூலி பாலஸ்தீன அதிகாராந்த்துக்கு (PA)
எதிராந்ாகவுமான இன்பனார பாலஸ்தீனக் கிளர்ச்சியின் (intifada)
பவாடிப்பிற்கு —பாலஸ்தீன மக்களின் பபாதுழமப்பட்ட எழுச்சி—
முன்னறிவிப்பு வாஇழைங்குகின்றன.  ரமலும ரமலும அதிகமான
இஸ்ரராந்லியர்கள் ர்த்தைமது பசாந்ர்த்தை அராந்சாங்கத்ர்த்தைால கிளர்ச்சிக்குள்
ர்த்தைள்ளப்படுகிறார்கள். 

எவ்வாாறிரந்ர்த்தை ரபாதினும,  இந்ர்த்தை சீற்றங்கரளா,  கண்டனங்கரளா,
ரபாராந்ாட்டங்கரளா ஒர ரபாதுமான விழடயிறுப்பு ஆகிவிடாது. ரசாசலிச
சர்வாரர்த்தைசியவாார்த்தைத்திற்கான ஒர பபாதுவாான ரபாராந்ாட்டத்தில அழனத்து
மர்த்தை மற்றும இன பின்புலங்கழளக் பகாண்ட பர்த்தைாழிலாள
வார்க்கத்ழர்த்தையும ஐக்கியப்படுத்துகின்ற ஒர அராந்சியல முன்ரனாக்கு ர்த்தைான்
அவாசியமாக இரக்கிறது.

இஸ்ரராந்ல ஸ்ர்த்தைாபிக்கப்பட்டு அறுபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்,
மற்றும 1967 இன் விஸ்ர்த்தைரிப்புவாார்த்தை யுத்ர்த்தைம மற்றும ஆக்கிராந்மிப்பு
பிராந்ாந்தியங்கள் ழகப்பற்றப்பட்டழம ஆகியவாற்றின் 47 ஆண்டுகளுக்குப்
பின்னர்,  ஒட்டுபமாத்ர்த்தை யூர்த்தை-பாதுகாப்புவாார்த்தை திட்டமும —அர்த்தைாவாது
மத்தியக் கிஇழைக்கில ஒர குறுங்குழுவாார்த்தை யூர்த்தை முர்த்தைலாளித்துவா அராந்ழச
பசதுக்கும ஒர பிற்ரபாக்குத்ர்த்தைனமான முன்ரனாக்கு— பவாளிப்பழடயாக
ரர்த்தைாலவி அழடந்துள்ளது. 

1948 இல முர்த்தைலிலும மற்றும அழர்த்தைத் பர்த்தைாடர்ந்து ஆக்கிராந்மிப்பு
பிராந்ாந்தியங்களில யூர்த்தைக் குடியமர்ழவா விரிவாாக்கியர்த்தைன் மூலமாகவும
உழடழம இஇழைக்கச் பசய்யப்பட்டிரந்ர்த்தை பாலஸ்தீன மக்களின் எதிர்ப்ழப
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காசா யுத்தக் குற்றங்களும
தேதசியவாதாதத்தின
திவாதால்நிலையுமால்நிலையும



ர்த்தைசாப்ர்த்தைகால ஒடுக்குமுழறகளும படுபகாழலகளும
முறித்துவிடவிலழல.

பாலஸ்தீனியர்களின் உழடழம பறிப்பானது,  யூர்த்தை
இனப்படுபகாழல மற்றும யூர்த்தை மக்களுக்கு ஒர பாதுகாப்பான
புகலிடத்ழர்த்தை ஸ்ர்த்தைாபிப்பர்த்தைற்கான அவாசியம ஆகியவாற்றால நியாயம
பபறுவார்த்தைாக யூர்த்தை-பாதுகாப்புவாார்த்தை கரத்தியல பராந்ாமரித்து
வாரகிறது.  நாஜிக்களின் குற்றங்கழள ரமலும ரமலும
ஒத்திரக்கும குற்றங்கழள இன்று இஸ்ரராந்லிய அராந்சாங்கம
நடத்துகின்றது. காசாவில உள்ள 1.8 மிலலியன் மக்கள், பூமியில
ஒர நராந்கத்ழர்த்தைச் சகித்துக் பகாண்டு, சுத்ர்த்தைமான குடிநீர், ரபாதுமான
உணவு,  மின்சாராந்ம மற்றும சுகார்த்தைாராந் ரசழவாகள் திட்டமிட்டு
பறிக்கப்பட்ட நிழலயில,  நவீன கால ரசரிப் பிராந்ரர்த்தைசத்தில
(ghetto)  அழடக்கப்பட்டுள்ளனர்,  அவாற்ழற ஒர
இனப்படுபகாழலக்கான பகாள்ழகயாக மட்டுரம வார்ணிக்க
முடியும.

யூர்த்தை-பாதுகாப்புவாார்த்தை அராந்சு அழனத்து யூர்த்தை நமபிக்ழககழளயும
பிராந்திநிதித்துவாம பசய்கிறது என்று இஸ்ரராந்லில நழடபபறுகின்ற
ரர்த்தைசியவாார்த்தைப் பிராந்ச்சாராந்மானது,  அது வார்க்கங்களாகப் பிளவுபட்டு
சமூகக் குரராந்ார்த்தைங்களால உழடந்து ரபாயிரக்கும ஒர
முர்த்தைலாளித்துவா சமூகமாகும என்ற யர்த்தைார்த்ர்த்தைத்ழர்த்தை எளிர்த்தைாக
மறுத்துவிட முடியாது.  முர்த்தைலாளித்துவா பிலலியனர்கள் மற்றும
மிலலியனர்களின் ஒர சிறு எண்ணிக்ழகயிலான பசலவாந்ர்த்தை ர்த்தைட்டும
மற்றும முற்றிலும ஊஇழைலபீடித்ர்த்தை அராந்சியல ஸ்ர்த்தைாபகமுரம யூர்த்தை-
பாதுகாப்புவாார்த்தைத்ர்த்தைால ஆர்த்தைாயமழடந்ர்த்தைழவாகளாக உள்ளன.
இஸ்ரராந்லின் 500 மிகப் பபரிய பணக்காராந்ர்களின் பசலவாம கடந்ர்த்தை
12  ஆண்டுகளில மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது,
அரர்த்தைரவாழளயில உலகச் சந்ழர்த்தையில இஸ்ரராந்லிய
பபரநிறுவானங்களின் ரபாட்டித்திறழன பராந்ாமரிக்க
பர்த்தைாழிலாளர்களின் ஊதியங்கள்  குழறக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒவ்பவாார நாட்டிலும நடப்பழர்த்தைப் ரபாலரவா,  பநத்ர்த்தைானியாஹனியாஹூ
அராந்சாங்கமும அழமப்பார்ந்ர்த்தை பூரகாளமயப்பட்ட பபாரளார்த்தைாராந்
முறிவுக்கான விழடயிறுப்பில,  ஏழஇழைகழளக் கடுழமயாக
பாதிக்கும கடுழமயான சிக்கன பவாட்டுக்கள் மற்றும வாரி
உயர்வுகழளத் திணித்து, பர்த்தைாழிலாள வார்க்கத்திற்கு எதிராந்ான ஒர
வார்க்க யுத்ர்த்தைத்ழர்த்தை நடத்தி வாரகிறது. காசா மீர்த்தைான ர்த்தைாக்குர்த்தைலானது
பபரமளவில, இஸ்ரராந்லிய சமூகத்திற்குள் நிலவும தீர்க்கவியலார்த்தை
பநரக்கடிகழள அராந்பு-விரராந்ார்த்தை ரபரினவாார்த்தைத்திற்குள்ளும
பாலஸ்தீன மக்களுக்கு எதிராந்ான யுத்ர்த்தைத்திற்குள்ளும
திழசதிரப்புவார்த்தைற்காக இஸ்ரராந்லிய முர்த்தைலாளித்துவா வார்க்கத்தின்
பபரமபிராந்யத்ர்த்தைனத்ர்த்தைால உந்ர்த்தைப்பட்ட நடவாடிக்ழகயாகும.

இஸ்ரராந்ல மற்றும மத்திய கிஇழைக்கில நிலவும சூழ்நிழல,
ஒட்டுபமாத்ர்த்தை முர்த்தைலாளித்துவா அழமப்புமுழறயின் ஒர பராந்ந்ர்த்தை
பநரக்கடியினது பவாறுமரன ஒரராந்பயார பவாளிப்பாடு மட்டுரம
என்பழர்த்தைப் புரிந்து பகாள்ள ரவாண்டும.  முர்த்தைலாம உலக யுத்ர்த்தைம
பவாடிப்பர்த்தைற்கு முந்ழர்த்தைய ஆண்டுகளில கண்டழர்த்தைப் ரபாலரவா,
பூமிழய ரபாட்டி ரர்த்தைசிய-அராந்சுகளாகப் பிளவுபடுத்துவாதும
பபாரளார்த்தைாராந் வாாழ்க்ழக ஒர முர்த்தைலாளித்துவா சிறுபான்ழமயினரின்
இலாபத் திராந்ட்சிக்காய் கீழ்ப்படியச் பசய்யப்படுவாதும உலகப்
பபாரளார்த்தைாராந்த்தின் ஒரங்கிழணவு மற்றும அழவா
ஒன்ழறபயான்று சார்ந்திரக்கும யர்த்தைார்த்ர்த்தைத்துடன் இழயந்து

பசலல முடியாது.  கடந்ர்த்தை மூன்று ர்த்தைசாப்ர்த்தை காலத்தின் உற்பத்தி
பூரகாளமயமாக்கமானது, 1914 மற்றும 1939 இன் உலக யுத்ர்த்தைங்களுக்கு
இட்டுச் பசன்ற முர்த்தைலாளித்துவாத்தின் உள்ளார்ந்ர்த்தை முராந்ண்பாடுகழள ஒர
புதிய அளவிற்குத் தீவிராந்ப்படுத்தி உள்ளது.

அபமரிக்காவின் ஆளும வார்க்கம மட்டுமலலாது அத்ர்த்தைழன ஏகாதிபத்திய
சக்திகளின் ஆளும வார்க்கங்களும,  பூரகாள வாளங்கள் மற்றும
சந்ழர்த்தைகழள ர்த்தைமது குறுகிய ரர்த்தைசிய நலன்களுக்கு அடிபணியச்
பசய்வார்த்தைற்கான ஒரராந் கரவிகளாக இராந்ாணுவாவாார்த்தைம மற்றும யுத்ர்த்தைத்ழர்த்தை
மட்டுரம இப்ரபாது பார்க்கின்றன.  காலனித்துவாத்ழர்த்தை ஒழிப்பது
என்பர்த்தைாய் அழஇழைக்கப்பட்ட நடவாடிக்ழககள் பகாண்டு உரவாாக்கப்பட்ட
பசயற்ழகயான ரர்த்தைசிய-அராந்சுகளில ர்த்தைங்கியிரக்கும பலரவாறு
பசாத்துழடழமக்  குமபலகளும,  அவாற்றின் விரராந்ாதிகளுக்கு எதிராந்ாக
பசலவா வாளம மற்றும ர்த்தைனிச்சலுழககளில அவாற்றின்
உரிழமரகாராந்லகளின் பங்ழகப் பபற முயலவார்த்தைற்காக,  உலகளவில
குறுங்குழுவாார்த்தை அலலது இனவாார்த்தை அடிப்பழடயில பிரிவிழனகழள
ஊக்குவித்து வாரகின்றன.

அடுத்ர்த்தைடுத்ர்த்தைர்த்தைாக ஒவ்பவாார நாட்டிலும மனிர்த்தைப் படுபகாழலகளும,
உள்நாட்டு யுத்ர்த்தைமும மற்றும ஏகாதிபத்திய சூழ்ச்சிகளும நடந்ரர்த்தைறி
வாரவார்த்தைற்கு மத்தியில,   ஒர மூன்றாம உலக யுத்ர்த்தைத்தின் பபரகும
அபாயங்கழளக் குறித்து நான்காம அகிலத்தின் அழனத்துலக குழு,
“ரசாசலிசமும ஏகாதிபத்திய யுத்ர்த்தைத்திற்கு எதிராந்ான ரபாராந்ாட்டமும" என்ற
அர்த்தைன் தீர்மானத்தில எச்சரித்துள்ளது.  எவ்வாாறிரப்பினும,  அரர்த்தை
நிகழ்முழறகள் பர்த்தைாழிலாள வார்க்கத்ழர்த்தை ரசாசலிசப் புராந்ட்சிழய ரநாக்கி
உந்தித் ர்த்தைள்ளிக் பகாண்டிரக்கின்றன. 

இந்ர்த்தைப் ரபாக்கு சக்திவாாய்ந்ர்த்தை முழறயில 2011  எகிப்திய புராந்ட்சியில
காணப்பட்டது.  அந்ர்த்தைப் புராந்ட்சி கரக்கழலக்கப்படாமல இரந்திரந்ர்த்தைால,
மத்திய கிஇழைக்கில நிழலழம இன்றிரப்பதிலிரந்து மிகவும
மாறுபட்டபர்த்தைார விர்த்தைத்தில இரந்திரக்கும. எகிப்திய ஆளும வார்க்கமும
மற்றும அர்த்தைற்குப் பின்னால நிற்கும ஏகாதிபத்திய சக்திகளும
கட்டுப்பாட்ழட ழகயில ழவாத்திரக்க இயலுவார்த்தைானது,  மத்திய
கிஇழைக்கிலும மற்றும சர்வாரர்த்தைச அளவிலும பர்த்தைாழிலாள வார்க்கத்தின்
ழமயமான வாராந்லாற்றுப் பிராந்ச்சிழனழய —அர்த்தைாவாது,  முன்ரனாக்கு
மற்றும ர்த்தைழலழமக்கான பநரக்கடி— அடிக்ரகாடிட்டுக் காட்டுகிறது.

ஒவ்பவாார நாட்டு சமபவாங்களும முர்த்தைலாளித்துவா வார்க்கத்திற்கு எதிராந்ான
பாரிய ரபாராந்ாட்டங்களுக்கான நிழலழமகழள உரவாாக்கி வாரகின்றன
என்ற நமபிக்ழகயுடன்,  அந்ர்த்தை பநரக்கடிழய தீர்ப்பர்த்தைற்ரக உலக
ரசாசலிச வாழலத் ர்த்தைளமும நான்காம அகிலத்தின் அழனத்துலகக்
குழுவும அன்றாடம ரபாராந்ாடி வாரகின்றன. 

பர்த்தைாழிலாள வார்க்கத்தின் சர்வாரர்த்தைச ஐக்கியம மற்றும ரசாசலிசத்திற்கான
ரபாராந்ாட்டத்தின் அவாசியமானது,  மத்திய கிஇழைக்கின் அளவிற்கு
ரவாபறங்கும இந்ர்த்தைளவிற்கு கூர்ழமயாக இரக்க முடியாது.  உலக
ரசாசலிசப் புராந்ட்சிக்கான ரபாராந்ாட்டத்தின் பாகமாக,  மத்திய கிஇழைக்கின்
ஐக்கிய ரசாசலிச அராந்சுகழள ஸ்ர்த்தைாபிப்பர்த்தைன் மூலமாக முர்த்தைலாளித்துவாம
மற்றும ரர்த்தைசிய-அராந்சு அழமப்புமுழற இராந்ண்ழடயும ஒழிப்பரர்த்தை
அவாற்றால உரவாாக்கப்பட்டு விட்டிரக்கும ரபராந்ழிவுக்கான தீர்வு ஆகும.

பர்த்தைாழிலாள வார்க்கம மற்றும ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் புதிய
ர்த்தைழலழமயாக உலக ட்பராந்ாட்ஸ்கிச இயக்கமான நான்காம அகிலத்தின்
அழனத்துலகக் குழுவின் பிரிவுகழளக் கட்டிபயழுப்புவார்த்தைற்கான
ரபாராந்ாட்டரம இந்ர்த்தை மணித்துளியின் மூரலாபாயப் பணியாக இரக்கிறது.
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