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சார்லி ஹ ஹெப்டோபா பத்திரிகிகை அலுவலிகைங்ிகைள் மீதான தான
தான தாக்குதான தல் ஹபாதுமக்ிகைகக்களை அதிர்ச்சியூட்டி உள்க்களைது,
அவர்ிகைள் பாரீசின் கமயத்தில் 12  டோபரது பயங்ிகைர
மரணத்தான தால் பீதியுற்றுள்க்களைனர்.  துப்பாக்கிதான தாரிிகைள்
அவர்ிகைக்களைது ஆயுதான தங்ிகைகக்களைக் ஹிகைாண்டு சுடுவகதான தயும,
ஏற்ிகைனடோவ ிகைாயப்பட்ப ஒரு ஹபாலிஸ்ிகைாரகர அவர்ிகைள்
ஹிகைால்வகதான தயும ிகைாட்டும வீடிடோயா பபக்ிகைாட்சிிகைள்,
மில்லியன் ிகைணக்ிகைானவர்ிகைக்களைால் பார்க்ிகைப்பட்டு,  அந்தான த
புதான தன்கிழகம சமபவங்ிகைகக்களைக் குறித்து ஒரு
அசாதான தாரணமான யதான தார்த்தான தத்கதான தக் ிகைாட்டியுள்க்களைது.

துப்பாக்கிச்சூடு நபந்தான த பின்னர் உபனடியாிகை,  அரசும
ஊபிகைங்ிகைளும ஹபாதுமக்ிகைளின் அச்சம மற்றும
குழப்பத்கதான தச் சுரண்டுவதான தற்கு முகனந்து வருகின்றன.
மீண்டுஹமாருமுகற அரசியல் திவால்நிகலகம மற்றும
பயங்ிகைரவாதான தத்தின் இன்றியகமயாதான த பிற்டோபாக்குத்தான தன
குணாமசம அமபலப்பட்டுள்க்களைது.  பயங்ிகைரவாதிிகைக்களைால்
வழங்ிகைப்பட்ப சந்தான தர்ப்பத்கதான த ஹிகைாடுங்டோிகைான்கம
மற்றும இராணுவவாதான தத்திற்கு ஆதான தரவாிகை திருப்பிவிப
பிரடோயாகிக்கும அரசினது நலன்ிகைளுக்கு அது டோசகவ
ஹசய்கிறது. 2003 இல், புஷ நிர்வாிகைம ஈராக்கின் மீது
பகபஹயடுத்தான த டோபாது,  அஹமரிக்ிகைாவிபமிருந்து பாரிய
அரசியல் அழுத்தான தத்தின் முன்னிகலயிலும,  ஜனாதிபதி
ஜாக் சிராக் தான தகலகமயிலான அரசாங்ிகைம பிஹரஞ்சு
மக்ிகைளின் பாரிய எதிர்ப்பின் ிகைாரணமாிகை அந்தான த டோபாகர
எதிர்க்ிகை நிர்பந்திக்ிகை டோவண்டிய நிகலயில் இருந்தான தது.
12 ஆண்டுிகைளுக்குப் பின்னர் இப்டோபாடோதான தா, ஜனாதிபதி
பிரான்சுவா டோ ஹொலாண்ட் "பயங்ிகைரவாதான தத்திற்கு
எதிரான டோபாரில்"  அஹமரிக்ிகைாவின் பிரதான தான
கூட்பாளியாிகை பிரான்கன்ஸைத் திருப்ப டோபாராடி
வருகின்ற நிகலயில்,  பாரீஸில் நபந்தான த இந்தான த
தான தாக்குதான தல் அவரது ிகைரங்ிகைளில் சாதான திகைமானதான தாகியுள்க்களைது.

இத்தான தகிகைய முயற்சிிகைளில் டோ ஹொலாண்ட் ஊபங்ிகைகக்களைச்
சார்ந்திருக்ிகை முடியும,  அகவ இதுடோபான்ற
சூழல்ிகைளில் அவற்றின் ஹமாத்தான த சக்திகயயும
உணர்வுபூர்வமாிகை உபாயங்ிகைள் ஹசய்வதிலும மற்றும
ஹபாதுமக்ிகைளின் அரசியல் நிகலடோநாக்கிகைப் பிறழச்
ஹசய்வகதான தயும டோநாக்கி திருப்பி விடுகின்றன.
அகரகுகற உண்கமிகைளுபன் மற்றும முற்றுமுதான தலான
ஹபாய்ிகைளுபன் தான திகைவல்ிகைகக்களை திறகமயாிகை
நசுக்குவதுபன் டோசர்ந்து,  பரந்தான த ஹபாதுமக்ிகைளின்
கீழ்மட்ப உள்ளுணர்வுிகைளுக்கு மட்டுமல்லாது
அவர்ிகைக்களைது ஜனநாயிகை மற்றும ிகைருத்துவாதான த

உணர்வுிகைளுக்கும அகழப்புவிடுவகதான த ிகைணிப்பிட்டு
ிகைட்டுக்ிகைகதான திகைகக்களை புகனகின்றன. 

ஐடோராப்பா மற்றும அஹமரிக்ிகைா முழுவதிலும,  சார்லி
ஹ ஹெப்டோபா இதான தழ் மீதான தான தான தாக்குதான தல், பத்திரிகிகை சுதான தந்திரம
மீதான தான தான தாக்குதான தஹலன்றும,  இதான தழாக்களைர்ிகைள் அவர்ிகைக்களைது
சுதான தந்திரத்கதான த இழக்ிகைாமல் அல்லது அவர்ிகைக்களைது உயிர்
குறித்தான த பயமின்றி அவர்ிகைளின் ிகைருத்துக்ிகைகக்களை
ஹவளிப்படுத்துவதான தற்கு ஒரு ஜனநாயிகை சமூிகைத்தில்
அன்னியப்படுத்தான த முடியாதான த விதான தத்தில் அவர்ிகைளுக்கு
உரிகம இருக்கிறஹதான தன்றும ிகைருத்துக்ிகைள் கூறப்பட்டு
வருகின்றன.  சார்லி ஹ ஹெப்டோபா டோிகைலிச்சித்திர ஓவியர்ிகைள்
மற்றும பதிப்பாசிரியர்ிகைளின் படுஹிகைாகல ஐடோராப்பா
மற்றும அஹமரிக்ிகைாவில் மிிகைவும புனிதான தத்திற்குரியதான தாிகை
இருந்து வந்தான ததான தாிகை கூறப்படும டோபச்சு சுதான தந்திரத்தின்
டோிகைாட்பாடுிகைள் மீதான தான ஒரு தான தாக்குதான தலாிகை அறிவிக்ிகைப்பட்டு
வருகிறது.  இவ்விதான தத்தில் பார்த்தான தால்,  சார்லி ஹ ஹெப்டோபா
மீதான தான தான தாக்குதான தல், டோமற்ிகைத்திய "சுதான தந்திரங்ிகைகக்களை" சகித்துக்
ஹிகைாள்க்களை முடியாதான த முஸ்லீமிகைளின் மற்ஹறாரு
அட்டூழியமாிகை தான தான் ிகைாட்பப்படுகிறது.  இதிலிருந்து என்ன
முடிவுக்கு வர முடிகிறஹதான தன்றால் "பயங்ிகைரவாதான தத்திற்கு
எதிரான டோபார்"—அதான தாவது மத்திய கிழக்கு,  மத்திய
ஆசியா,  வபக்கு மற்றும மத்திய ஆபிரிக்ிகைா மீதான தான
ஏிகைாதிபத்திய தான தாக்குதான தல்—ஒரு தான தவிர்க்ிகைவியலாதான த
அவசியஹமன்று ஆகிறது.

ஜனநாயிகை பாசாங்குத்தான தனத்தின் இந்தான த ஹபருங்கூத்துக்கு
இகபடோய,  அஹமரிக்ிகை இராணுவம,  மத்திய கிழக்கில்
அதான தன் டோபாரினூபாிகை,  குகறந்தான தபட்சம 15  இதான தழாக்களைர்ிகைள்
ஹிகைால்லப்படுவதான தற்குப் ஹபாறுப்பாகும என்ற
உண்கமகயக் குறித்து எந்தான த குறிப்பும
ிகைாட்பப்படுவதில்கல. “தான தாக்குதான தலின் கீழ் இருக்கும டோபச்சு
சுதான தந்திரம"  மீது வழங்ிகைப்பட்டு வருகின்ற
ஹபாருள்விக்களைக்ிகைத்தான ததில்,  அங்டோிகை 2003 இல் பாக்தான தாத்தில்
அல் ஜசீரா அலுவலிகைங்ிகைள் மீது வானிலிருந்து தான தகரக்கு
ஹசலுத்தும ஏவுிகைகணிகைகக்களைக் ஹிகைாண்டு நபத்தான தப்பட்ப
தான தாக்குதான தகலக் குறித்து எகதான தயும குறிப்பிப அங்டோிகை
இபமில்லாமல் டோபாய்விடுகிறது,  அதிடோலயும மூன்று
இதான தழாக்களைர்ிகைள் ஹிகைால்லப்பட்பார்ிகைள்,  நான்கு டோபர்
ிகைாயமுற்றனர்.

அல்லது பாக்தான தாத்தில் டோவகல ஹசய்து வந்தான த புகிகைப்பப
பணியாக்களைர்ிகைள் நமிர் நூர்-எல்தீன் மற்றும ஓட்டுனர் சயித்
சமாஹ ஆகிய இரண்டு ராய்பரின் இதான தழாக்களைர்ிகைள் ஜஜூகல
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சார்ல ஹ ஹெப்டோபா தாக்குதலுக்குப் பின்னர்
“டோேச்ச சதந்திரம" எனும ோசாங்குத்தனம



2007இல் ஹிகைால்லப்பட்பது குறித்தும எதுவும
எழுதான தப்படுவதும இல்கல அல்லது ஹசால்லப்படுவதும
இல்கல.  அந்தான த இரண்டு நபர்ிகைளுடோம கிழக்கு
பாக்தான தாத்தில் டோவகலக்குப் ஹபாறுப்டோபற்றிருந்தான த டோபாது,
அஹமரிக்ிகை அப்பாச்சி துப்பாக்கிதான தாங்கிய
விமானங்ிகைக்களைால் திட்பமிட்டு இலக்கில் கவக்ிகைப்பட்டு
ஹிகைால்லப்பட்பார்ிகைள். 

ஒரு அஹமரிக்ிகை சிப்பாய் டோிகைாப்ரல் பிராட்லி ஹசல்சியா
மானிங்கிபமிருந்து ஹபறப்பட்ப இரிகைசிய
ஆவணங்ிகைகக்களை விக்கிலீக்ஸ் ஹவளியிட்பதான தன்
விகக்களைவாிகை—இரண்டு இதான தழாக்களைர்ிகைளும அத்துபன் ஒரு
ஈராக்கிய குழுவினரும ஹிகைால்லப்பட்ப இரத்தான தம
உகறய கவக்கும படுஹிகைாகலயின் ஒரு வீடிடோயாகவ
—இது துப்பாக்கிடோயந்திய விமானம ஒன்றிலிருந்து
எடுக்ிகைப்பட்பது—  அஹமரிக்ிகை மற்றும சர்வடோதான தச
மக்ிகைக்களைல் முதான தலில் பார்க்ிகை முடிந்தான தது. 

டோமலும விக்கிலீக்ஸ் டோபச்சு சுதான தந்திரத்தின்
நகபமுகறகய பாதுிகைாக்ிகை அஹமரிக்ிகைாவும
ஐடோராப்பாவும எவ்வாறு ஹசயல்பட்டுள்க்களைன?
விக்கிலீக்ஸின் ஸ்தான தாபிகைரும பிரசுரிப்பாக்களைருமான
ஜஜூலியன் அசான்ஜ இரக்ிகைமின்றி
வழக்குவிசாரகணக்கு உட்படுத்தான தப்பட்பார். அஹமரிக்ிகைா
மற்றும ிகைனபாவில் உள்க்களை முன்னணி அரசியல்
மற்றும ஊபிகை பிரபலங்ிகைள் அவகர ஒரு
"பயங்ிகைரவாதி"  என்று குற்றஞ்சாட்டியடோதான தாடு,  சிலர்
அவர் படுஹிகைாகல ஹசய்யப்பப டோவண்டுஹமன்றும கூப
பகிரங்ிகைமாிகை அகழப்புவிடுத்தான தனர்.  அஹமரிக்ிகை மற்றும
ஸ்வீபன் உக்களைவுத்துகற டோசகவிகைக்களைால் டோஜாடிக்ிகைப்பட்ப
டோமாசடி "ிகைற்பழிப்பு"  வழக்குிகைளில் இன்னும
இழுக்ிகைப்பட்டு வருகிறார்.  அவர் இலண்பனில் உள்க்களை
ஈக்வபார் தூதான தரிகைத்தில் புிகைலிபம டோிகைார
நிர்பந்திக்ிகைப்பட்பார்,  அந்தான த தூதான தரிகைத்கதான த விட்டு அவர்
ஹவளிடோய வந்தான தால் அவகரப் பிடித்துக் ஹிகைாள்க்களை
பிரிட்டிஷ ஹபாலிஸ் ஹதான தாபர் ிகைாவலில்
கவக்ிகைப்பட்டுள்க்களைது. ஹசல்சியா மானிங், டோதான தசத்துடோராிகை
குற்றத்திற்ிகைாிகை 35  ஆண்டுிகைள் தான தண்பகன ஹபற்று,
தான தற்டோபாது சிகறயில் உள்க்களைார்.

இப்படித்தான தான் வப அஹமரிக்ிகைா மற்றும ஐடோராப்பாவின்
மாஹபரும முதான தலாளித்துவ "ஜனநாயிகைங்ிகைள்"  டோபச்சு
சுதான தந்திரம மற்றும இதான தழாக்களைர்ிகைளின் பாதுிகைாப்புக்கு
அவற்றின் ிகைபகமப்பாட்கப எடுத்துக்ிகைாட்டுகின்றன!

அரசு மற்றும ஊபிகைங்ிகைக்களைால் சுழற்றிவிபப்படும
டோநர்கமயற்ற மற்றும டோபாலித்தான தனமான வனப்புகரிகைள்,
சார்லி ஹ ஹெப்டோபாகவயும படுஹிகைாகல ஹசய்யப்பட்ப
அதான தன் டோிகைலிச்சித்திர ஓவியர்ிகைகக்களையும மற்றும
இதான தழாக்களைர்ிகைகக்களையும டோபச்சு சுதான தந்திரத்திற்ிகைாிகை உயிர்நீத்தான த
தியாகிிகைக்களைாிகை மற்றும ிகைடுகமயாிகை பாதிக்ிகைப்பட்டு
வரும சாிகைச இதான தழியலின் டோபாற்றுதான தலுக்குரிய
ஜனநாயிகை பாரமபரியத்தின் பிரதிநிதிிகைக்களைாிகை
தூக்கிப்பிடிக்ிகை டோிகைாருகின்றன.

கபனான்சியல் கபமஸில் புதான தனன்று பிரசுரமான ஒரு
ிகைட்டுகரயில் தான தாராக்களைவாதான த வரலாற்றாக்களைர் கசமன் ஷாமா,
“சுதான தந்திரத்தின் ஜீவநாடியாிகை"  உள்க்களை இதான தழியல்
பாரபட்சமின்கமயின் ஹபருகமமிகு பாரமபரியத்தில்
சார்லி ஹ ஹெப்டோபாகவ நிறுத்துகிறார்.  ஹபருந்தான தகலவர்ிகைள்
மற்றும சக்தி வாய்ந்தான தவர்ிகைள் மீதும அவர்ிகைக்களைது
ிகைடுகமயான டோிகைாபத்கதான த ஹவளிப்படுத்தி இருந்தான த
பதினாறாம நூற்றாண்டுக்கும பத்ஹதான தான்பதான தாம
நூற்றாண்டுக்கும இகபப்பட்ப தான தகலசிறந்தான த ஐடோராப்பிய
கநயாண்டி ஓவியர்ிகைகக்களை அவர் நிகனவுகூர்கிறார்.
1500 ிகைளில் பச் சுதான தந்திர டோபாராட்பத்கதான த இரத்தான தத்தில்
மூழ்ிகைடித்தான த மூர்க்ிகைமான அல்பாவின் டோிகைாமானும; பிஹரஞ்சு
"சூரிய மன்னர்"  பதின்நான்ிகைாம லூயி;  பிரிட்டிஷ பிரதான தம
மந்திரி வில்லியம பிட்;  மற்றும டோவல்ஸ் இக்களைவரசர்
ஆகிடோயாரும அவர்ிகைக்களைது ஒப்பற்ற இலக்குிகைளில் இபம
ஹபற்றிருந்தான தார்ிகைள் என்று ஸ்சாமா நமக்கு
நிகனவூட்டுகிறார்.  “டோதான தனீர் விடுதிிகைளிலும மற்றும
ஓய்விபங்ிகைளிலும ிகைாற்டோறாட்பமாிகை அமர்ந்து
ஏக்களைனத்திற்குரிய ஹசாகுசான ஓநாய்ிகைகக்களை வகரயும,
கநயாண்டி அரசியலின் சுவாசம மாறியுள்க்களைது,  அந்தான த
டோிகைலிச்சித்தான தரிப்புிகைள் ஒவ்ஹவாரு நாளும ஒவ்ஹவாரு
வாரமும பதிப்பிக்ிகைப்படுகிறது,”  என்று ஷாமா
எழுதுகிறார்.

ஷாமா, சார்லி ஹ ஹெப்டோபாகவ அதான தற்கு சமபந்தான தமில்லாதான த
ஒரு பாரமபரியத்திற்குள் ஹிகைாண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்.
ஷாமா குறிப்பிடும தான தகலச்சிறந்தான த கநயாண்டி ஓவியர்ிகைள்
அகனவரும ஒரு ஜனநாயிகை அறிஹவாளியின்
பிரதிநிதிிகைக்களைாிகை இருந்தான தனர்,  அவர்ிகைளின் கநயாண்டி
ிகைற்பகனகய அவர்ிகைள் பிரபுத்துவ ஹசல்வாக்கினது சக்தி
வாய்ந்தான த மற்றும ஊழல்மிகுந்தான த பாதுிகைாவலர்ிகைளுக்கு
எதிராிகை திருப்பி இருந்தான தனர்.  ஆனால் சிறிதும
தான தயவுதான தாட்சண்யமின்றி முஸ்லீமிகைகக்களை இழிபடுத்தும
சித்திரங்ிகைளில் சார்லி ஹ ஹெப்டோபா ஏகழிகைகக்களையும,
அதிிகைாரமற்ற பலவீனர்ிகைகக்களையும ஏக்களைனப்படுத்தி இருந்தான தது.

சார்லி ஹ ஹெப்டோபாவின் அந்தான த இழிவார்ந்தான த,  ஹவறுப்பூட்டும
மற்றும கீழ்தான தரமான பாத்திரம குறித்து அப்பட்பமாிகைவும,
டோநர்கமடோயாடும டோபசுவதான தானால்,  அதான தன் நபர்ிகைகக்களைப்
படுஹிகைாகல ஹசய்தான தவர்ிகைகக்களை மன்னிக்ிகை கூபாது தான தான்.
ஆனால் "நான் தான தான் சார்லி"  என்ற முழக்ிகைம
கிகையாக்களைப்படுகிகையில்,  ஊபிகைங்ிகைக்களைால் எதிர்ப்பு
ஆர்ப்பாட்பங்ிகைளின் முழக்ிகைமாிகை அது பலமாிகை
ஊக்குவிக்ிகைப்படுகிகையில்,  அரசு மற்றும ஊபிகை
பிரச்சாரத்தில் மூழ்கிப் டோபாயிராதான தவர்ிகைள் இவ்வாறு தான தான்
பதிலளிக்ிகை ிகைபகமப்படுவர்: “நாங்ிகைள் அந்தான த இதான தழ் மீதான தான
வன்முகற தான தாக்குதான தகல எதிர்க்கிடோறாம,  ஆனால் நாங்ிகைள்
'சார்லியும'  அல்ல —அதான தனுபன் எங்ிகைளுக்கு ஹபாதுவில்
எதுவும கிகபயாது," என்பர். 

மக்ிகைள் மத்தியில் மதான தவாதான த ஹசல்வாக்கிற்கு எதிராிகை
டோபாராடுவது என்ன என்பது மார்க்சிஸ்டுிகைளுக்கு
நன்றாிகைடோவ ஹதான தரியும.  ஆனால் மதான தவாதான த நமபிக்கிகை
உயிர்வாழ்வது என்பது ஹபருந்துன்பங்ிகைள் மற்றும ஹபரும



ிகைஷபமான நிகலகமிகைளின் ிகைாரணத்தினாடோலயாகும
என்ற புரிதான தலுபன் அந்தான த டோபாராட்பத்கதான த
நபத்துகின்றனர்.  மதான தத்கதான த ஏக்களைனப்படுத்துவதான தல்ல,
மாறாிகை அகதான த ிகைார்ல் மார்க்ஸ் புரிந்து ஹிகைாண்டு
விமர்சித்தான தவாறு புரிந்து ஹிகைாண்டு விமர்சிக்ிகைப்பட்ப
டோவண்டும: 

“மதான தரீதியிலான அவலநிகல என்பது …  நிஜமான
அவலங்ிகைளின் ஹவளிப்பாபாகும,  எனடோவ நிஜமான
அவலங்ிகைளுக்கு எதிரான டோபாராட்பமும ஆகும. மதான தம
என்பது ஒடுக்ிகைப்பட்ப ஜீவனின் ஏக்ிகைப் ஹபருமூச்சாிகை,
ஓர் இதான தயமற்ற உலகின் இதான தயமாிகை,  உயிர்ப்பில்லாதான த
நிகலகமிகைளில் உயிருருவாிகை இருக்கிறது.  அது
மக்ிகைளின் டோபாகதான தப்ஹபாருக்களைாிகை உள்க்களைது.

“மக்ிகைளின் ிகைற்பகனயான மனநிமமதியாிகை உள்க்களை
மதான தத்கதான த அிகைற்றுதான தல் என்பது அவர்ிகைளின் நிஜமான
மகிழ்ச்சிகய டோிகைாருவகதான தப் டோபான்றதான தாகும.  நிலவும
நிகலகம ஹதான தாபர்பான பிரகமிகைகக்களைக் கிகைவிடுமாறு
டோிகைாருவது,  அந்தான த பிரகமிகைகக்களை அவசியமாிகை
ஹிகைாண்டிருக்கும அரசு விவிகைாரங்ிகைகக்களைக் கிகைவிப
டோிகைாருவதான தாகும.  ஆிகைடோவ மதான தத்தின் மீதான தான விமர்சனம
என்பது, மதான தத்தின் ஒளிவட்பமாிகை விக்களைங்கும
துன்பிகைரமான உலிகைத்தின் டோதான தாற்றுவாகய
விமர்சிப்பதான தாிகை உள்க்களைது.”  [Contribution to Critique
of  Hegel’s  Philosophy of  Law, in  Marx and
Engels Collected Works, Volume 3 (New York,
1975), pp. 175-76]

சார்லி ஹ ஹெப்டோபாவில் ஹவளிப்பாட்கபக் ிகைண்டுள்க்களை
முன்னாள்-இபது அரசியல் ஹவறுப்பின்
ஆடோராக்கியமற்ற சூழலில் இருந்து மார்க்சிசத்கதான தப்
பிரிக்கும இந்தான த புத்திஜீவிதான த மற்றும தான தார்மீிகை
இகபஹவளிகயக் ிகைண்டுஹிகைாள்வதான தற்கு,  இத்தான தகிகைய
வார்த்கதான திகைகக்களைத் தான தான் ஒருவர் வாசிக்ிகை
டோவண்டியுள்க்களைது. அவர்ிகைளின் சிறுபிள்கக்களைத்தான தனத்திலும
மற்றும ஹபருமபாலும முஸ்லீம மதான தம மற்றும அதான தன்
பாரமபரியங்ிகைகக்களைக் குறித்து ஆபாசமாிகை
இழிவுபடுத்துவதிலும,  அறஹநறி மற்றும புத்திஜீவிதான த
ிகைருத்துக்ிகைள் எல்லாம ஒருபுறம இருக்ிகைட்டும,
அவர்ிகைக்களைது ிகைருத்துக்ிகைளில் அறிஹவாளி வழங்ிகைக்கூடிய
எதுவும அங்டோிகை இல்கல.

சார்லி ஹ ஹெப்டோபாவின் பல பல அட்கபப்பபங்ிகைளில்
ஹவளியாகி உள்க்களை சிடுமூஞ்சித்தான தனமான ஹவறுப்பூட்டும
முஸ்லீம-விடோராதான த டோிகைலிச்சித்திரங்ிகைள் பிரான்சில்
வலதுசாரி டோபரினவாதான த இயக்ிகைங்ிகைளின் வக்களைர்ச்சிக்கு
உதான தவியுள்க்களைதுபன்,  துகணடோபாயும உள்க்களைன.  சார்லி
ஹ ஹெப்டோபாவிகன பாதுிகைாக்கும வழியில்,  அதான தன்

டோிகைலிச்சித்தான தரங்ிகைள் அகனத்தும "மிிகைவும டோிகைலிக்குரியகவ"
என்றும,  அகவ எந்தான த அரசியல் விகக்களைவுிகைகக்களையும
ஹிகைாண்டிருக்ிகைவில்கல என்றும வாதிடுவது முற்றிலும
அர்த்தான தமற்றதான தாகும. பிஹரஞ்சு அரசாங்ிகைம ஆபிரிக்ிகை மற்றும
மத்திய கிழக்கில் அதான தன் இராணுவ நிிகைழ்ச்சிநிரகல
அதிிகைரிக்ிகை ஆதான தரகவத் திரட்டுவதான தற்ிகைாிகை ஹபருமுயற்சி
ஹசய்து வருகிறது என்ற உண்கமக்கு அப்பாற்பட்டு,
பிரான்ஸில் நவ-பாசிச டோதான தசிய முன்னணியின் ஹசல்வாக்கு
டோவிகைமாிகை வக்களைர்ந்து வருகிறது.  இந்தான த அரசியல் சூழலில்,
சார்லி ஹ ஹெப்டோபா அரசியல்மயப்பட்ப முஸ்லீம-விடோராதான த
உணர்வின் ஒரு வடிவம வக்களைர்வதான தற்கு உதான தவியுள்க்களைது,
அது 1890 ிகைளில் பிரான்சில் ஒரு பாரிய இயக்ிகைமாிகை
எழுச்சி ிகைண்ப அரசியல்மயப்பட்ப யூதான த-எதிர்ப்புவாதான தத்திற்கு
ஹபரிதும ஹபாருந்தியதான தன்கமகய ஏற்கிறது.

முஸ்லீமிகைகக்களைக் குறித்து ஒடோரமாதிரியாிகை வஞ்சிகைமான
பபங்ிகைகக்களை நிரப்பிக் ஹிகைாடுக்கும ஹிகைாடூரமான மற்றும
ஹிகைாச்கசயான டோிகைலிச்சித்திரங்ிகைகக்களை அது
பயன்படுத்தியதில்,  டோஜர்மனியின் சார்பாிகை ஒரு யூதான த
அதிிகைாரி உக்களைவுடோவகலிகைளில் ஈடுபட்பதான தாிகை ஹபாய்யாிகை
குற்றஞ்சாட்பப்பட்பதான தற்குப் பின்னர்,  1894 இல் ஹவடித்தான த
பிரபல ஹபஹரஃபஸ் விவிகைாரத்தின் (Dreyfus  Affair)
டோபாது,  பிரான்ஸ் மூழ்ிகைடித்திருந்தான த யூதான த-எதிர்ப்புவாதான த
கிக்களைர்ச்சிக்கு முட்டுக்ஹிகைாடுப்பதில் ஒரு முக்கிய
பங்ிகைாற்றிய மலிந்தான த இனவாதான த பிரசுரங்ிகைகக்களைடோய சார்லி
ஹ ஹெப்டோபா நிகனவுபடுத்துகிறது.  மக்ிகைளிகபடோய யூதான த
ஹவறுப்கபத் தூண்டிவிடுவதில்,  இழிஹபயர்ஹபற்ற
எடோபார்ட் அபால்ஃப் ட்ரூடோமான்ட்பால் பிரசுரிக்ிகைப்பட்ப La
Libre Parole [“டோபச்சு சுதான தந்திரம”] எனும இதான தழ், ஹபரிதும
திறகமயாிகை டோிகைலிச்சித்திரங்ிகைகக்களைப் பயன்படுத்தியது, அது
பரிச்சயமான யூதான த-எதிர்ப்பு சாதான தனங்ிகைகக்களைப்
பயன்படுத்தியது.  அந்தான த டோிகைலிச்சித்திரங்ிகைள் ஹபஹரஃபஸ்
மற்றும அவரது பாதுிகைாவலர்ிகைள்,  அதான தாவது மாஹபரும
நாவலாசிரியரும J’Accuse  இன் ஆசிரியருமான எமில்
டோசாலா டோபான்றவர்ிகைளுக்கு எதிராிகை குண்பர்ிகைகக்களை
ஏவிவிட்டு,  ஹபாதுக்ிகைருத்கதான தத் தூண்டிவிடுவதில் டோசகவ
ஹசய்தான தது. 

நீண்பஹநடிய அரசியல் டோிகைாட்பாடுிகைளின் அடித்தான தக்களைத்தில்
உலிகை டோசாசலிச வகலத் தான தக்களைம, சார்லி ஹ ஹெப்டோபா மீதான தான
பயங்ிகைரவாதான த தான தாக்குதான தகல எதிர்க்கிறது மற்றும சிறிதும
தான தயக்ிகைமின்றி ிகைண்டிக்கிறது. ஆனால் ஜனநாயிகைம மற்றும
டோபச்சு சுதான தந்திரத்தின் ிகைாரணமாிகை சார்லி ஹ ஹெப்டோபாகவ
ஒரு தியாகியாிகை சித்தான தரிப்பதில் நாங்ிகைள் டோசர்ந்து
ஹிகைாள்வகதான த நிராிகைரிக்கிடோறாம,  டோமலும இந்தான த
டோபாலித்தான தனமான மற்றும டோநர்கமயற்ற பிரச்சாரத்கதான த
ஊக்குவிக்கின்ற பிற்டோபாக்குத்தான தனமான நிிகைழ்ச்சிநிரலில்
இருந்து இகபயறாது விழிப்புபன் இருக்குமாறு நாம
எமது வாசிகைர்ிகைகக்களை எச்சரிக்கிடோறாம.

உகழக்கும மக்ிகைளின் ஒடோர குரல் உலிகை டோசாசலிச வகலத் தான தக்களைம
ஹதான தாபர்புிகைளுக்கு : editor@wsws.org
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