கல்பாக்கம், டிராம்பப, பகாட்டா முதலிய இடங்களில்
எல்லாம் மின்சாரம்தான் தயாரிக்கிப ாம் என்று சுமார்
இருபத்ததந்து
வருடங்களாகச்
சசால்லிவந்த
சபாய்களுக்குத் தாபே முற்றுப்புள்ளி தவக்கி மாதிரி
இந்த
வாரம்
மூன்று
அணுகுண்டுகதள
சவடித்துக்காட்டிவிட்டது இந்தியா.
இந்தியாவில்
உள்ள
அணுமின்
நிதலயங்களில்
மின்சாரம் தயாரிப்பது உபசதாழிலாகவும், அணு
ஆயுதத் தயாரிப்புக்காே ஆராய்ச்சிபய பிரதாேப்
பணியாகவும் இருந்து வந்திருப்பதத இந்த நிகழ்ச்சி
உணர்த்துகி து.
சவடிக்கப்பட்ட மூன்று குண்டுகளும் ஏபதா சாதாரண
நாட்டு சவடிகுண்டு சமாசாரம் இல்தல. மிகவும்
பநர்த்தியாே சதாழில்நுட்ப அறிவும் உதைப்பும்
பததவப்படுகி அணு சவடிச்சாதேங்கள் அதவ.
முன்பு 1974-ம் வருடம் பம 18-ம் பததி காதல
ராஜஸ்தான் மாநில பபாக்ரான் பாதலவேப் பகுதியில்
பூமிக்குக்
கீபை
சவடித்த
முதல்
அணுசவடிச்
பசாததேதய
குைந்ததகளின்
'பகப்'
சவடிக்கு
ஒப்பிட்டால்,
இப்பபாது
சசய்திருப்பது
சதளசண்ட்வாலா சமாசாரம் (1974-ல் சவடித்தது.
பதிதேந்தாயிரம் டன் டி.என்.டி-க்கு சமம்)! அடுத்து இன்னும் சில மாதங்களுக்கு உலக அளவில்
சதாடர்ந்து
விவாதிக்கப்படப்
பபாகி
இந்த

நிகழ்ச்சியில்
அறிவியல்,
அரசியல்,
சுற்றுச்சூைல்
அடங்கியிருக்கின் ே. ஒவ்சவான் ாகப் பார்ப்பபாம்.

என்று

மூன்று

அம்சங்களும்

முதலில் அறிவியல்! நதடசபற்றிருப்பது இந்திய விஞ்ஞானிகளின் அறிவாற் லுக்கும்
உதைப்புக்கும் ஒரு சி ந்த அதடயாளம், 1974-ல் 'சும்மா அதமதிக்காகச் சின்ேதாக ஒரு
சவடி சவடித்பதாம். அவ்வளவுதான்' என்று இந்தியா சசான்ேதத யாரும் மதிக்கபவ இல்தல.
இந்திய அணுமின் நிதலயங்களுக்கு அளித்து வந்த உதவிதய அசமரிக்காவும் கேடாவும்
பிரான்ஸும் நிறுத்திவிட்டே. அதன் பி கு ஏற்சகேபவ கிதடத்திருந்த சவளிநாட்டு
மாதிரிகதள தவத்துக்சகாண்டு, முற்றிலும் 'சுபதசி’யாக இந்திய விஞ்ஞானிகள் பவதல
சசய்தார்கள், அணு சதாழில்நுட்பத் துத யில் பவறு எந்த நாட்தடயும் நம்பியிராமல், முழுத்
தன்னித வு சபற் நாடு இந்தியா என்பது உலக அளவில் இன்று ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்ட
விஷயம்.
தற்பபாது சவடித்துள்ள மூன்று பசாததே குண்டுகளில் ஒன்று தைட்ரஜன் குண்டு. இததத்
தயாரிக்கத் பததவயாே சபாருள் ட்ரித்தியம். அணு மின்சார நிதலயங்களில் பயன்படுத்தும்
கேநீரிலிருந்து ட்ரித்தியத்தத
பிரித்சதடுக்கும் சதாழில்நுட்பத்தத இந்திய விஞ்ஞானிகள்
தாமாகபவ உருவாக்கியிருக்கி ார்கள். இந்த வழிமுத
அசமரிக்காவில் பின்பற் ப்படும்
சதாழில்நுட்பத்ததவிடப் பலநூறு மடங்கு விதல குத வாேது என்பதுதான் முக்கியம், இந்த
அறிவியல் சாததேதய இந்திய விஞ்ஞானிகள் சசய்து முடித்துவிட்டதால்தான் இப்பபாது
தைட்ரஜன் குண்தட சவடித்துப் பார்க்க முடிந்திருக்கி து.
அணுகுண்டு பசாததே சவடிப்பில் நித யபவ அரசியல் சம்பந்தப் பட்டிருக்கி து - உள்ளூர்
அரசியல் முதல் உலக அரசியல் வதர!
உலக அளவில் அணு ஆயுதங்கதள சபருமளவில் தடுப்பதற்காே இரண்டு முக்கிய
ஒப்பந்தங்கள் இருக்கின் ே. முதலாவது NPT என்கி
நியூக்ளியர் நான்-ப்ராலிஃபபரஷன்
ட்ரீட்டி, அதாவது அணு ஆயுதப் பரவல் தடுப்பு ஒப்பந்தம், இரண்டாவது CTBT எேப்படும்
காம்ப்ரிசமன்சில் சடஸ்ட் பபன் ட்ரீட்டி - முழுதமயாே, பசாததேத் ததட ஒப்பந்தம்.
இந்தியா இந்த இரண்டிலும் தகசயழுத்திடவில்தல.
1970-ல் என்.பி.டி., அமலுக்கு வந்த பபாது அசமரிக்கா, பசாவியத் யூனியன் இப்பபாது
ரஷ்யா), பிரிட்டன், பிரான்ஸ், சீோ முதலிய ஐந்து அணுகுண்டு வல்லரசுகள் ஒரு விஷமம்
சசய்தே. அதவ மட்டும் சதாடர்ந்து அணு ஆயுதங்கதள தவத்துக் சகாள்ளலாம். என்.பி.டியில் தகசயழுத்திடும் மற் நாடுகள் அணு ஆயுதம் தவத்துக்சகாள்ளக் கூடாது. 1995-க்குப்
பி கு
அதவயும் தமது
அணு
ஆயுதங்கதள
அழித்துவிடும்
என்று
அப்பபாது
சசால்லப்பட்டது. ஆோல், 1995-ல் காலவரம்பு இல்லாமல் தங்களுக்காே சலுதகதய பமலும்
நீட்டித்துக்சகாண்டே. எேபவ இந்தியா இந்த ஒப்பந்தத்தில் தகசயழுத்திட மறுத்துவிட்டது.
‘பசாததேத் ததட ஒப்பந்தத்தில் தகசயழுத்திட இந்தியா தயார். ஆோல், அதற்கு முன்பாகக்
சகாஞ்சம் பசாததே சவடிகதள சவடித்துவிட்டுத்தான் தகசயழுத்திட சம்மதிக்கபவண்டும்’

என்று இந்திய அரசின் ராணுவ அதிகாரிகள் முதல் அரசு ஆபலாசகர்கள் வதர ராஜீவ்
காலத்திலிருந்து, சசால்லி வருகி ார்கள்,
இப்பபாது சவடித்துக் காட்டிய மூன்று அணுகுண்டு பசாததேகதளயும் நரசிம்மராவ்
ஆட்சியிபலபய சசய்ய இந்தியா தயாராயிற்று. ஆோல், அசமரிக்க உளவு சசயற்தகக்
பகாள்கள் அப்பபாது ஆளற் ராஜஸ்தான் பபாக்ரானில் திடீர் நடமாட்டம் இருப்பததப் படம்
பிடித்தே. இந்தியா அணுகுண்டு சவடிக்கப்பபாகி து என்று நியூயார்க் தடம்ஸ் சசய்தி
சவளியிட்டது.
கூடாது
என்று
அசமரிக்கா
நிர்ப்பந்தித்தது.
பிரதமர்
நரசிம்மராவ்
ஒப்புக்சகாண்டு பசாததேதயக் தகவிட்டார்.
இப்பபாது பாகிஸ்தானும் தன் பலத்தத பசாததே சவடிகள் மூலம் சீக்கிரபம காட்டும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகி து.
இந்தியா 1974-ல் அணுகுண்டு பசாததே சசய்தததயடுத்து கம்ப்யூட்டர், விண்சவளி ஆய்வு
பபான்
பல
துத களில்
சவளிநாட்டுத்
சதாழில்நுட்ப
உதவிசப த்
ததடகள்
(அசமரிக்காவால்) விதிக்கப் பட்டே. (அதத மீறி இந்திய விஞ்ஞானிகள் பல சாததேகதளச்
சசய்துள்ளேர். எனினும் அந்த பசாததே 'அதமதியாே' அணு சாதேச் பசாததே என்ப
('Peaceful' Nucleur Device) 25 வருடங்களாக இந்தியா கூறிவந்திருக்கி து.
இப்பபாது அரசியல் ரீதியாக முக்கியமாே விஷயம் என்ேசவன் ால், நடந்துள்ள
பசாததேதய,
'அதமதியாேது'
(Peaceful)
என்ச ல்லாம்
பிரதமர்
வாஜ்பாய்
அறிவிக்கவில்தல. 'அணு ஆயுதங்கதளத் தயாரிக்கும் தி தம இந்தியாவுக்கு உள்ளது
என்பதத நிரூபிக்கபவ' இததச் சசய்ததாக அதிகாரபூர்வமாகபவ அறிவிக்கப்பட்டிருக்கி து.
சபான்விைா ஆண்டில் குடிமக்களின் பாதுகாப்புத் பததவகள் சரியாகபவ கவனிக்கப்படுவதன்
அதடயாளமாக இது சசய்யப்பட்டுள்ளதாக அரசு சதரிவித்துள்ளது!
இப்பபாது இதோல் இந்தியா மீது சபாருளாதாரத் ததடகதள அசமரிக்கா விதிக்க
முயற்சிக்கலாம். அசமரிக்காவிலிருந்து வருடந்பதாறும் சுமார் 400 பகாடி ரூபாய் உதவி
கிதடக்கி து. இதத இனி தர மறுக்கலாம். பில் ஏற்றுமதி, இ க்குமதிகதளத் ததட
சசய்யலாம், மனிதாபிமாேத் பததவ அடிப்பதட தவிர மீதி எல்லா வித உதவிகதளயும்
நிறுத்திக் சகாள்ளலாம். இதற்கு அசமரிக்க நாடாளுமன் அனுமதிதய அசமரிக்க அதிபர்
சப பவண்டும்.
இராக் மீது ஏற்சகேபவ அசமரிக்கா மற்
நாடுகளின் உதவியுடன் பமற்சகாண்டுள்ள
சபாருளாதாரத் ததடகளுக்கு நிகராக இந்தியா மீதும் விதிக்க வாய்ப்பு உண்டு.
ஆோல், அசமரிக்கா உள்ளிட்ட பமதலநாடுகளுக்கு இந்தியா இப்பபாது ஒரு முக்கியமாே
வியாபாரச் சந்ததயாக இருக்கி து. பன்ோட்டு நிறுவேங்கள் குத வாே தயாரிப்புச் சசலவில்
(உதைப்பில்) தங்கள் சரக்குகதளத் தயாரிக்கும் இடமாகவும், அதிக விதலயில் அவற்த
விற்பதற்காே சந்ததயாகவும் இந்தியாதவக் கணித்துள்ளே. எேபல இராக் மீது ததட
விதித்தால் இராக்குக்கு மட்டும்தான் இைப்பு: இந்தியா விஷயம் அப்படியல்ல. எேபவ

'கடுதமயாே கண்டேங்கள். ஒப்புக்கு ஒரு சில ததடகள்' என்பபதாடு நிறுத்திக் சகாள்ளவும்
வாய்ப்பிருக்கி து.
உள்நாட்டு அரசியதலப் சபாறுத்தமட்டில் ராஜீவ் காந்தியும், நரசிம்மராவும் சசய்யத் தயங்கி
வந்ததத பாரதிய ஜேதா அரசும் வாஜ்பாயும் சசய்தது ஏன் என்று, பார்க்கலாம்.
பாரதிய ஜேதா கட்சி நீண்ட காலமாகபவ அணுகுண்டு தயாரிப்தப ஆதரித்து வந்துள்ள கட்சி.
குறிப்பாக, பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக, இந்தியா தற்காப்புக்கு அணுகுண்டு தயாரித்பத
ஆகபவண்டும் என்று பா.ஜ.க. வலியுறுத்தி வந்திருக்கி து. ‘நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்
அணுகுண்டு தயாரிப்பபாம்’ என்றும் அறிவித்திருக்கி து.
ஆோல், அதன் கூட்டணி கட்சிகளாே அ.தி.மு.க., ம.தி.மு.க., பா.ம.க, திரிணாமுல்
காங்கிரஸ், சமதா எல்லாம் என்ே சகாள்தக தவத்துள்ளே என்பது சதளிவாக இல்தல.
தி.மு.கைகம் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபபாது கூடங்குளம் அணுமின்சார நிதலயத்துக்பக கவதல
சதரிவித்தது. ஆோல், இப்பபாது அணுகுண்டு சவடிப்தப வரபவற்றிருக்கி து மார்க்சிஸ்ட்,
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் பமதலநாடுகள் நிர்ப்பந்தத்துக்கு இந்தியா பணியக்கூடாது என்று
கருதுவதால் அணுகுண்டு சவடிப்தப எதிர்க்காமல் இருந்துவிடும் வாய்ப்பு உள்ளது. காங்கிரஸ்,
ஜேதா தளம் பபான் தவ சதாடர்ந்து 'அதமதிக்காக அணுசக்தி' என்
நிதலதய
எடுக்கக்கூடும்.

வாஜ்பாய் அரதசப் சபாறுத்த மட்டில் பதவிபயற் து முதல் தன் கூட்டணிக் கட்சியாே
அ.தி.மு.க-தவத் திருப்திப்படுத்த பல சமரசங்கதள சசய்து வந்துள்ளது. இதோல்
பலவீேமாே ஆட்சி, உறுதியில்லாத பிரதமர் என்று விமர்சேங்கள் எைத் சதாடங்கிவிட்டே.
மக்கள் கவேத்ததத் திதச திருப்ப, யுத்த அபாயம், எதிரியால் ஆபத்து என்று பதசபக்தி
உணர்தவத் தட்டிசயழுப்பித் தப்பிக்கும் உத்திதய உலகில் எப்பபாதுபம அரசியல்வாதிகள்
பயன்படுத்தி வந்திருக்கி ார்கள், தன் சகாள்தகக்கு உகந்ததாகவும் இருப்பதால் இப்பபாது
அபத உத்திதய பாஜக, பிரதமர் பயன்படுத்தியிருக்கி ார் என்ப கருதலாம்.
ஆோல்,
உடேடி
உணர்ச்சிக்
சகாந்தளிப்புகதளசயல்லாம்
சதாதலபநாக்கில் பார்த்தால், நமது அணுகுண்டு சவடிப்புச்
திதசபநாக்கிபய நாட்தட நகர்த்துவது உணர முடியும்.

ஒதுக்கி
தவத்துவிட்டுத்
பசாததேகள் ஆபத்தாே

அசமரிக்கா - பசாவியத் யூனியன் பபாட்டா பபாட்டிக்கு நிகராக இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும்
ஏற்சகேபவ ராணுவச் சசலதவக் கடுதமயாக அதிகரித்து வந்துள்ளே. குைந்ததகளின்
அடிப்பதடத் பததவகளாே கல்வி, குடிநீர், சுகாதாரம் பபான் வற்றுக்கு ஒதுக்கப்பட
பவண்டிய நிதி, ஆயுதக் குவிப்பில் அழிந்து சகாண்டிருக்கி து, அணு ஆயுதங்கதள
இந்தியாபவா, பாகிஸ்தாபோ ஒரு நாளும் பயன்படுத்தவும் முடியாது. காரணம் - அப்படி
பயன்படுத்திோல் இரு நாடுகளும் கடும் பசதத்துக்குள்ளாகி மக்களும் நகரங்களும்
சபருமளவில் அழிவார்கள் என்பதுதான்.

மின்சாரத்துக்காக அணுசக்திதயப் பயன் படுத்திோபலகூட அது பல ததலமுத களுக்கும்
சுற்றுச்சூைலுக்கு ஆபத்தாேது என்பது ஏற்சகேபவ சதரிந்ததுதான் (ஜூ.வி. இதுபற்றி
விவரமாே கட்டுதரத் சதாடபர சவளியிட்டுள்ளது). அணு ஆயுதம் அததவிட ஆபத்தாே
விஷயம்.
குறிப்பாகத் தமிழ்நாட்டுக்கு இது சபரும் கவதல தரக்கூடிய பிரச்தேயாகும். பாகிஸ்தான்
எல்தலக்கு அருகில் உள்ள வட இந்தியப் பகுதிகளில் அணு ஆயுத தயாரிப்பு
நடவடிக்தககதள தவத்துக்சகாள்வது அதிக 'ரிஸ்க்' - என்பதால் சில வருடங்களாகபவ,
சதன்னிந்தியாதவ - தமிைகத்தத ராணுவமயமாக்கும்
பபாக்கு நடந்து வருகி து திருசநல்பவலி , தூத்துக்குடி, கன்யாகுமரி மாவட்டங்களில் அணு உதலக்காே கேநீர் ஆதல
(சைவி வாட்டர் பிளாண்ட் முதல் யுபரனியம், பதாரியம் பபான் தவ சதாடர்பாே பரர்
எர்த்ஸ் பிளாண்ட், கடற்பதடப் பிரிவு, கூடன்குளம் அணு ஆதல என்று இந்த விஸ்தரிப்பு
நடந்து வந்துள்ளது.
சசன்தேயிலிருந்து வானில் ஒரு பநர்பகாடாக 50 தமல்களுக்குள்ளாக இருக்கி து கல்பாக்கம்.
தற்பபாததய
தைட்ரஜன்
குண்டு
தயாரிப்புக்காே
ட்ரித்தியம்
பிரிப்பு
ஆதல
கல்பாக்கத்தில்தான் உள்ளதாக சசய்தி வந்துள்ளது. ஏற்சகேபவ கல்பாக்கம் அணுமின் ஆதல,
ட்ராம்பப அணுமின் ஆதல முதலியவற்றில் நடக்கும் குளறுபடிகள், கதிரியக்கக் கசிவு,
விபத்துகள், அலட்சியப் பபாக்கு பற்றி கடந்த பத்தாண்டுகளில் பல விரிவாே சசய்திகள்
சவளியாகியுள்ளே.
தவிர, உலகம் முழுவதும் அண்தமக் காலத்தில் அரசாங்கங்கள் தகதய விட்டு தீவிரவாதிகள்
தககளுக்கும் அணுகுண்டு சதாழில்நுட்பமும், கதிரியக்கப் சபாருட்களும் கிட்டிவிடும் ஆபத்து
பற்றி கவதல எழுந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் பல்பவறு வன்முத
தீவிரவாதக் குழுக்கள்,
அந்நிய உதவியுடபோ, உதவியில்லாமபலா ஊடுருவிச் சசயல்பட்டு வருவது ஏற்சகேபவ
கவதல தரும் விஷயம், எந்தக் கட்சி ஆட்சியிலிருந்தாலும் ஊைலும் நிர்வாகக்
பகாளாறுகளும் நிரம்பி வழியும் நமது அரசாங்க அதமப்பு தீவிரவாதிகதளத் தடுக்கத்
தற்பபாது பபாதுமாேதாக இல்தல.
எேபவ இந்தியாவின் அணுகுண்டு சவடிப்புச் பசாததேகள் பற்றிப் சபருதமப்பட்டுக் சகாள்ள
நமக்கு இருக்கும் ஒபர விஷயம் - நமது விஞ்ஞானிகள் தி தம மட்டும்தான்.
கவதலப்படபவா ஏராளமாக இருக்கின் ே.
ஞாநி
ஜூனியர் விகடன் – 17-05-1998

