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நியூயூயோர்க் மற்றும் றும் வயோஷிங்டன
மீமீதயோன பூங்கரறும் வயோமீதத் மீதயோக்குமீதலின
அரசிூல் யறும் வர்கள
By David North and David Walsh,

3,000 க்கும் அதிகிகமதிகமாமானகதிகமாோரனோரை  ககதிகமாோரொலை கைசெய்து “பயங்கனோரை்கரவதிகமாதத்தின் மீததிகமாக
மானபதிகமார”  கததிகமாடக்கப்படு்கரவதற்கதிகமாக ைசெதிகமாக்கதிகமாகவும் ஆகியிருந்த 9/11
பயங்கனோரை்கரவதிகமாதத் ததிகமாக்குதல்கள் மீததிகமாக இந்த அனோரைசியல் பகுப்பதிகமாய்ோர்கரவ உொலைக
மானைசெதிகமாைசெலிைசெ ்கரவோரொலைத் தளம்  கைசெப்டம்பர 12,2001 அன்று  க்கரவளியிட்டது.
அ கிகமரிக்க அனோரைைசெதிகமாங்கத்தின் “பயங்கனோரை்கரவதிகமாதத்திற்கு எதினோரைதிகமாக புனிதப் மானபதிகமார”
என்பது “உொலை ககங்கிலும் அ கிகமரிக்கதிகமாவின் இனோரைதிகமாணு்கரவ ்கரவன்முோரஇராணுவ வன்முறைோரய
நியதிகமாயப்படுத்து்கரவதற்கதிகமாக ஒரு பனோரைப்புோரனோரை பினோரைச்ைசெதிகமானோரைிகமதிகமாகும்” என்இராணுவ வன்முறை உொலைக
மானைசெதிகமாைசெலிைசெ ்கரவோரொலைத் தளத்தின் எச்ைசெரிக்ோரக, ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகிகமதிகமாக
மானபர உயிரிழக்க இட்டுச்  கைசென்இராணுவ வன்முறை 2003 ஈனோரைதிகமாக் போரட கயடுப்பு உள்ளிட்ட,
அதன்பின்
்கரவந்த
நிகழ்வுகளதிகமால்
துயனோரைகனோரைிகமதிகமாக
ஊரஜிதம்
 கைசெய்யப்பட்டிருக்கிஇராணுவ வன்முறைது.
உொலைக ்கரவரத்தக ோரிகமயம் (World Trade Center) ிகமற்றும்  கபன்டகன் (Pentagon)
மீது  கததிகமாடுக்கப்பட்ட பயங்கனோரை்கரவதிகமாதத் ததிகமாக்குதோரொலை ஐயத்திற்கு இடிகமற்இராணுவ வன்முறை
விதத்தில் உொலைக மானைசெதிகமாைசெலிைசெ ்கரவோரொலைத் தளம் கண்டிக்கின்இராணுவ வன்முறைது. நதிகமான்கு
்கரவரத்தக பயணிகள் விிகமதிகமாகங்கோரளக் கடத்தி, அ்கரவற்ோரஇராணுவ வன்முறை பஇராணுவ வன்முறைக்கும்
குண்டுகளதிகமாக
ிகமதிகமாற்றியதற்குப்
 கபதிகமாறுப்பதிகமாக்கரவரகள்
பதிகமாரிய
படு ககதிகமாோரொலைகளுக்கதிகமாக
குற்இராணுவ வன்முறை்கரவதிகமாளிகளதிகமா்கரவர.
ிகமனித
உயிரகோரள
இவ்விதத்தில் கண்மூடித்தகிகமதிகமாகவும் ஈவினோரைக்கமின்றியும் அழித் கததிகமாழிப்பதன்
மூொலைம் ைசெமூகரீதியில் முற்மானபதிகமாக்கதிகமாக தன்ோரிகம  ககதிகமாண்ட எோரதயும்
அோரடந்துவிடமுடியதிகமாது.
ைசெகிகமனிதோரனோரைக்  ககதிகமால்லும் இந்த பயங்கனோரை்கரவதிகமாத நட்கரவடிக்ோரககள் ஒரு
வினோரைக்தியதிகமாக அ்கரவநம்பிக்ோரக, ிகமத்கரவதிகமாத ிகமற்றும் அதி-மானதசிய்கரவதிகமாத குருட்டு
நம்பிக்ோரக்கரவதிகமாதம், ிகமற்றும், மானைசெரத்துக் கூறியதிகமாக மான்கரவண்டும், மானகடுமானகட்ட
தன்ோரிகம  ககதிகமாண்ட அனோரைசியல் ைசெந்தரப்ப்கரவதிகமாதம் ஆகிய்கரவற்றின் ஒரு
நச்சுக்கொலைோர்கரவோரய  க்கரவளிப்படுத்துகின்இராணுவ வன்முறைக. பயங்கனோரை்கரவதிகமாத இயக்கங்கள் —
அ்கரவற்றின் அ கிகமரிக்க-விமானனோரைதிகமாத ்கரவதிகமாய்வீச்சு இருந்த மானபதிகமாதும்— அ்கரவற்றின்
ததிகமாறுிகமதிகமாஇராணுவ வன்முறைதிகமாக ்கரவன்முோரஇராணுவ வன்முறை நட்கரவடிக்ோரககள் அ கிகமரிக்க ஆளும் ்கரவரக்கம்
அதன்  ககதிகமாள்ோரககோரள ிகமதிகமாற்றிக்  ககதிகமாள்ள நிரப்பந்திக்கும் என்இராணுவ வன்முறை
பினோரைோரிகமோரயமானய தங்களின் தந்திமானனோரைதிகமாபதிகமாயங்களுக்கு அடிப்போரடயதிகமாகக்
 ககதிகமாண்டிருக்கின்இராணுவ வன்முறைக. ஆக, இறுதி ஆய்வில், அோர்கரவ ்கரவதிகமாஷிங்டனுடன்
மானபனோரைம்  கைசெய்து  ககதிகமாள்்கரவதற்மானக நம்பிக்ோரக  ககதிகமாண்டுள்ளக.
பயங்கனோரை்கரவதிகமாத
்கரவழிமுோரஇராணுவ வன்முறையதிகமாகது,
அது
எவ்்கரவளவுததிகமான்
தன்ோரக
நியதிகமாயப்படுத்திக்  ககதிகமாள்ள முோரகந்ததிகமாலும், அடிப்போரடயில் அது
பிற்மானபதிகமாக்கதிகமாகததிகமாகும்.
பயங்கனோரை்கரவதிகமாதிகமதிகமாகது,
ஏகதிகமாதிபத்திய
இனோரைதிகமாணு்கரவ்கரவதிகமாதத்துக்கு
எதினோரைதிகமாய்
ைசெக்தி்கரவதிகமாய்ந்த கததிகமாரு
அடி
 ககதிகமாடுப்பதற் ககல்ொலைதிகமாம்  க்கரவகுதூனோரைத்தில், ஆளும் உயனோரைடுக்கின் புவியனோரைசியல்
ிகமற்றும்  கபதிகமாருளதிகமாததிகமானோரை நொலைன்களது முன் ககடுப்பிற்கதிகமாய் மானபதிகமாரில்
இஇராணுவ வன்முறைங்கு்கரவோரத நியதிகமாயப்படுத்து்கரவதற்கதிகமாகவும் அதற்கு அங்கீகரிப்ோரப
உண்டதிகமாக்கு்கரவதற்கதிகமாகவும் இத்தோரகய ைசெம்ப்கரவங்கோரள பிடித்துக்  ககதிகமாள்ளக்
கூடிய அ கிகமரிக்க ஸ்ததிகமாபகத்திற்குள்ளதிகமாக இருக்கின்இராணுவ வன்முறை கூறுகளது
கனோரைங்களில் பகோரடக்கதிகமாயதிகமாகமான்கரவ இது பயன்படுகிஇராணுவ வன்முறைது. அப்பதிகமாவி ிகமக்களின்
படு ககதிகமாோரொலையதிகமாகது  கபதிகமாது ிகமக்கோரள  ககதிகமாதிப்போரடயச்  கைசெய்கிஇராணுவ வன்முறைது ,
மானநதிகமாக்குநிோரொலை பிஇராணுவ வன்முறைழச்  கைசெய்கிஇராணுவ வன்முறைது, குழப்பி விடுகிஇராணுவ வன்முறைது.  கததிகமாழிொலைதிகமாள
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்கரவரக்கத்தின்
ைசெர்கரவமானதைசெ
ஐக்கியத்திற்கதிகமாக
மானபதிகமானோரைதிகமாட்டத்ோரத
அது
பொலைவீகப்படுத்து்கரவமானததிகமாடு, ிகமத்திய கிழக்கிொலைதிகமாக இன்ோரஇராணுவ வன்முறைய நிகழ்வுகளுக்கு
பின்புொலைிகமதிகமாக அோரிகமந்திருக்கும் ்கரவனோரைொலைதிகமாறு ிகமற்றும் அனோரைசியலில் அ கிகமரிக்க
ிகமக்களுக்கு
கல்வியூட்டும்
அத்தோரக
முயற்சிகளுக்கும்
எதிரநட்கரவடிக்ோரகயதிகமாக அோரிகமகிஇராணுவ வன்முறைது.
இருந்தமானபதிகமாதும்,  கைசெவ்்கரவதிகமாய்க்கிழோரிகம நடந்த பயங்கனோரை்கரவதிகமாத அட்டூழியத்தின்
மீததிகமாக
எிகமது
கண்டகிகமதிகமாகது,
அ கிகமரிக்க
அனோரைைசெதிகமாங்கத்தின்
 ககதிகமாள்ோரககளுக்கு எதினோரைதிகமாக எிகமது மானகதிகமாட்பதிகமாட்டுரீதியதிகமாக ிகமற்றும் ைசெிகமனோரைைசெிகமற்இராணுவ வன்முறை
எதிரப்பிோரக இம்மியளவும் குோரஇராணுவ வன்முறைத்துக்  ககதிகமாண்டததிகமாக அரத்தமுோரடயதல்ொலை.
மானநற்ோரஇராணுவ வன்முறைய ைசெம்ப்கரவங்கள் ஏன் எதற்கதிகமாக நடந்தது என்று அறிய விரும்பும்
எ்கரவ கனோரைதிகமாரு்கரவரும் ிகமத்திய கிழக்கில், குறிப்பதிகமாக கடந்த 30 ஆண்டுகளதிகமாக,
அ கிகமரிக்கதிகமாவின் ்கரவனோரைொலைதிகமாற்று ிகமற்றும் அனோரைசியல்  கைசெயல்்கரவனோரைொலைதிகமாோரஇராணுவ வன்முறை
கண்டிப்பதிகமாக ஆய்ந்து பதிகமாரக்க மான்கரவண்டும். இப்பினோரைதிகமாந்தியத்தின் எண் கத்தின் எண்ணெய்
்கரவளங்களின் மானிகமல் தகது மானிகமொலைதிகமாதிக்கத்ோரத நிோரொலைநதிகமாட்டு்கரவதற்கதிகமாக
அ கிகமரிக்க ஏகதிகமாதிபத்தியத்தின் இோரடவிடதிகமாத முயற்சிகள் —இதோரகச்
சூழ்ந்தததிகமாய், ஏோரகய்கரவற்றுடன் மானைசெரத்து, பதிகமாொலைஸ்தீனிய ிகமக்கோரள
இஸ்மானனோரைலிய அனோரைசு ஒடுக்கு்கரவதற்கு ைசெோரளக்கதிகமாிகமல் ஆதனோரைவு தரு்கரவதும்
இருக்கிஇராணுவ வன்முறைது— அமானனோரைபிய  க்கரவகுஜக ிகமக்களின் நியதிகமாயிகமதிகமாக ிகமற்றும்
அடக்கமுடியதிகமாத ஜகநதிகமாயக, மானதசிய ிகமற்றும் ைசெமூக அபிொலைதிகமாோரைசெகளுக்கு
எதினோரைதிகமாக ்கரவன்ோரிகமயதிகமாக எதிரப்பில் அ கிகமரிக்கதிகமாோர்கரவ அிகமரத்தியிருக்கிஇராணுவ வன்முறைது.
 கைசெவ்்கரவதிகமாய்க்கிழோரிகம
ைசெம்ப்கரவங்களுக்குப்
பின்கர
உடகடியதிகமாக ,
அனோரைசியல்்கரவதிகமாதிகள், தோரொலையங்க ஆசிரியரகள், ஊடக பண்டிதரகள்
எல்ொலைதிகமாம், உொலைக ்கரவரத்தக ோரிகமயத்தின் அழிப்பு என்பதன் அரத்தம்
அ கிகமரிக்கதிகமா இப்மானபதிகமாது யுத்தத்தில் உள்ளது என்பததிகமாகும் என்போரத
அ கிகமரிக்கரகள் உத்தின் எண்ணெரந்து  ககதிகமாள்ள மான்கரவண்டும் என்றும் ஆகமான்கரவ
அதற்குத்தக்கபடி நடந்து ககதிகமாள்ள மான்கரவண்டும் என்றும் மீண்டும் மீண்டும்
அறிவித்திருக்கின்இராணுவ வன்முறைகர. ஆகதிகமால் உண்ோரிகமயதிகமாக விடயிகமதிகமாக இருப்பது
என்க க்கரவன்இராணுவ வன்முறைதிகமால், அ கிகமரிக்கதிகமா, இனோரைண்டு தைசெதிகமாப்தங்களின்  கபரும்பகுதி
கதிகமாொலைத்திற்கு, ஏமானதனும் ஒரு ்கரவடி்கரவத்தில், ிகமத்திய கிழக்கில் மானநனோரைடி
யுத்தத்தில் ஈடுபட்டு ்கரவந்திருக்கிஇராணுவ வன்முறைது.
இஸ்மானனோரைலிய இனோரைதிகமாணு்கரவ நட்கரவடிக்ோரககளுக்கதிகமாக அது பதிகமாரிய  கபதிகமாருளுதவி
 கைசெய்்கரவோரத தள்ளி ோர்கரவத்து விட்டதிகமாலும் கூட, அ கிகமரிக்கதிகமா 1983 ம்
ஆண்டிலிருந்து ஏஇராணுவ வன்முறைக்குோரஇராணுவ வன்முறைய  கததிகமாடரச்சியதிகமாக ஏமானதனும் ஒரு ிகமத்திய
கிழக்கு நதிகமாட்டின் மீது குண்டுவீச்ோரைசெ நடத்தி ்கரவந்திருக்கிஇராணுவ வன்முறைது. அ கிகமரிக்க
குண்டுவீச்சு விிகமதிகமாகங்கள்/யுத்தக் கப்பல்கள்  கொலைபகதிகமான், லிபியதிகமா, ஈனோரைதிகமாக்,
ஈனோரைதிகமான், சூடதிகமான் ிகமற்றும் ஆப்கதிகமானிஸ்ததிகமான் ஆகிய்கரவற்ோரஇராணுவ வன்முறைத் ததிகமாக்கியுள்ளக.
யுத்தம்
ஒன்ோரஇராணுவ வன்முறைப்
பினோரைகடகப்படுத்ததிகமாிகமமானொலைமானய,
ஏஇராணுவ வன்முறைக்குோரஇராணுவ வன்முறைய
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்கரவருடங்களதிகமாக
ஈனோரைதிகமாக்கிற்கு
எதினோரைதிகமாக
அ கிகமரிக்கதிகமா
இனோரைதிகமாணு்கரவ
நட்கரவடிக்ோரககோரள மானிகமற் ககதிகமாண்டு ்கரவந்திருக்கிஇராணுவ வன்முறைது. ஈனோரைதிகமாக் மீது திகம்மானததிகமாறும்
நடந்து  ககதிகமாண்டிருக்கும் குண்டு வீச்சுகள் அ கிகமரிக்க ஊடகங்களில்
அபூர்கரவிகமதிகமாகமான்கரவ  கைசெதிகமால்ொலைப்படுகின்இராணுவ வன்முறைக, 1991 லிருந்து அ கிகமரிக்க
குண்டுகளதிகமால்  ககதிகமால்ொலைப்பட்ட ஈனோரைதிகமாக்கியரகளது  கிகமதிகமாத்த எண்ணிக்ோரகோரய
உறுதி  கைசெய்்கரவதற்கு அோர்கரவ எந்த முயற்சியும்  கைசெய்ததில்ோரொலை.

இந்த இனோரைத்தம் மானததிகமாய்ந்த ்கரவனோரைொலைதிகமாோரஇராணுவ வன்முறைக்  ககதிகமாண்டு பதிகமாரக்ோரகயில்,
அ கிகமரிக்கதிகமா்கரவதிகமால்
குறிோர்கரவக்கப்பட்ட்கரவரகள்
திருப்பித்
ததிகமாக்க
முோரகந்திருக்கிஇராணுவ வன்முறைதிகமாரகள் என்பதில் எ்கரவரும் ஆச்ைசெரியப்பட என்க
இருக்கிஇராணுவ வன்முறைது?
இன்று இனோரைத்தத்ோரதக் கதிகமாட்டி கூச்ைசெலிடும் இமானத ஊடகங்கள் ததிகமான்
அ கிகமரிக்க நொலைன்களுக்கு முட்டுக்கட்ோரடயதிகமாக இருப்பததிகமாக கருதப்படுகின்இராணுவ வன்முறை
எந்த க்கரவதிகமாரு நதிகமாட்டுக்மானகதிகமா அல்ொலைது ிகமக்களுக்மானகதிகமா எதினோரைதிகமாக ்கரவன்முோரஇராணுவ வன்முறைோரய
பயன்படுத்து்கரவோரத  கததிகமாடரந்து பதிகமானோரைதிகமாட்டி ்கரவந்துள்ளக. அ கிகமரிக்கதிகமாவின் 1999
குண்டுவீச்சுப் பினோரைச்ைசெதிகமானோரைத்தின் மானபதிகமாது, நியூ மானயதிகமாரக் ோரடம்ஸ் பத்திரிோரகயின்
பத்தியதிகமாளனோரைதிகமாக மானததிகமாிகமஸ் பிோரனோரைட்ிகமன் (Thomas Friedman), மானைசெரபிய
ிகமக்கோரளப் பதிகமாரத்து கூறிய ்கரவதிகமாரத்ோரதகோரள நிோரகவுபடுத்திப் பதிகமாரப்மானபதிகமாம் :
“ கபல்கினோரைதிகமாட்டில்  க்கரவளிச்ைசெமானிகம இருக்கக் கூடதிகமாது: ஒவ் க்கரவதிகமாரு மின்
விநிமானயதிகமாக கம்பியும், தண்ணீரக் குழதிகமாயும், ைசெதிகமாோரொலையும் ிகமற்றும் யுத்த
 கததிகமாடரபுோரடய  கததிகமாழிற்ைசெதிகமாோரொலையும் ஒவ் க்கரவதிகமான்றும் குறிோர்கரவக்கப்பட
மான்கரவண்டும்..... நதிகமாங்கள் உங்கோரள  கபதிகமாடிப் கபதிகமாடியதிகமாக்கி உங்களது நதிகமாட்ோரட
பின்னுக்குத் தள்ளி விடுமான்கரவதிகமாம். உங்களுக்கு 1950 விருப்பிகமதிகமாய்
இருக்கிஇராணுவ வன்முறைததிகமா? நதிகமாங்கள் 1950 க்கு உங்கோரள தள்ளி விட முடியும்.
உங்களுக்கு 1389 க்கு விருப்பிகமதிகமாய் இருக்கிஇராணுவ வன்முறைததிகமா? எங்களதிகமால் 1389 க்கு
தள்ளிவிடவும் முடியும்".[1]
சிடுமூஞ்சித்தகம், மிருகத்தகம் ிகமற்றும்  கபதிகமாறுப்பின்ோரிகம ஆகிய்கரவற்றின்
ஒரு கொலைோர்கரவயதிகமாக அ கிகமரிக்க  க்கரவளியுஇராணுவ வன்முறைவுக்  ககதிகமாள்ோரக இருக்கிஇராணுவ வன்முறைது . உொலைக
ஜகத்தினோரைளின்  கபரும்பகுதியின்  க்கரவறுப்ோரப பற்றி கயரியச்  கைசெய்திருக்கும்
ஒரு பதிகமாோரதோரய ்கரவதிகமாஷிங்டன் பின்பற்றி ்கரவந்துள்ளது, இதன் மூொலைம் அது
இனோரைத்தம் மானததிகமாய்ந்த பயங்கனோரை்கரவதிகமாத நட்கரவடிக்ோரககளுக்கு ஆட்கோரள
கண்டுபிடிக்க
இயலுகின்இராணுவ வன்முறைததிகமாக
ஒரு
சூழ்நிோரொலைோரய
உரு்கரவதிகமாக்கிவிட்டிருக்கிஇராணுவ வன்முறைது.
அ கிகமரிக்கதிகமாவின்
நட்கரவடிக்ோரககள்
 க்கரவறுப்ோரபயும் ்கரவஞ்ைசெம் தீரக்கும்  க்கரவறிோரயயும் தூண்டுகின்இராணுவ வன்முறைக என்போரத,
 க்கரவளியுஇராணுவ வன்முறைவுக்  ககதிகமாள்ோரக நிபுத்தின் எண்ணெரகள், அ்கரவரகள் நடுநிோரொலைோரிகமயுடன் இருந்த
அபூர்கரவிகமதிகமாக ைசெந்தரப்பங்களில், ஒப்புக்  ககதிகமாண்டுள்ளதிகமாரகள். பதிகமால்கன்
யுத்தத்தின்  கபதிகமாழுது, முன்கதிகமாள்  க்கரவளியுஇராணுவ வன்முறைவுச்  கைசெயொலைதிகமாளர மானொலைதிகமானோரைன்ஸ்
ஈ ககல்மானபரக்கர கூறிகதிகமார: "கட்டிடத்தில் அிகமரந்த்கரவதிகமாறு ஒரு  கபதிகமாத்ததிகமாோரக
அழுத்தி, அங்மானக ிகமக்கள் ிகமடிந்து விழச்  கைசெய்கின்இராணுவ வன்முறை ஒரு மூரக்கோரகப்
மானபதிகமான்றும், ஒரு ஏவுகோரத்தின் எண்ணெயின்  கைசெொலைோர்கரவத் தவினோரை மான்கரவறு எந்த விோரொலையும்
நதிகமாம்  ககதிகமாடுக்கதிகமாதோரதப் மானபதிகமான்றுிகமதிகமாக ஒரு மானததிகமாற்இராணுவ வன்முறைத்ோரத உொலைகின் எஞ்சிய
பகுதிக்கு நதிகமாம் ்கரவழங்கியிருக்கிமானஇராணுவ வன்முறைதிகமாம். ்கரவனோரைவிருக்கும் ஆண்டுகளில் உொலைகின்
எஞ்சிய பகுதிகோரளக் ோரகயதிகமாளும் விடயத்தில் இது நம்ோரிகம
ஆட்டிப்போரடக்கப் மானபதிகமாகிஇராணுவ வன்முறைது .”
இந்த நுண்த்தின் எண்ணெறிவு, அமானத ஈ ககல்மானபரக்கோரனோரை,  கைசெவ்்கரவதிகமாய் இனோரைவு, உொலைக
்கரவரத்தக ோரிகமய அழிப்புக்கு பதிொலைடியதிகமாக அதில் ைசெம்பந்தப்பட்டிருக்கக்
கூடிய எந்த நதிகமாடதிகமாயிருந்ததிகமாலும் அதன்மீது உடகடியதிகமாக குண்டுகள் வீைசெப்பட
மான்கரவண்டும் என்று கூறு்கரவதில் இருந்து தடுத்து நிறுத்திவிடவில்ோரொலை.
 கைசெவ்்கரவதிகமாய் ிகமதிகமாோரொலை அன்று மானஜதிகமாரஜ. டபிள்யு. புஷ் நதிகமாட்டிற்கு ஆற்றிய
உோரனோரை
அ கிகமரிக்க
ஆளும்
்கரவரக்கத்தின்
அகந்ோரத
ிகமற்றும்
குருட்டுத்தகத்தின் சிகனோரைிகமதிகமாய் இருந்தது. அ கிகமரிக்கதிகமா "சுதந்தினோரைத்திற்கும்
்கரவதிகமாய்ப்பு்கரவளங்களுக்கும் உொலைகின் ஒளிமிக்க கொலைங்கோரனோரை விளக்கதிகமாக”
இருப்பதற் ககல்ொலைதிகமாம்  க்கரவகுதூனோரைத்தில், உொலைகின் மானகதிகமாடிக்கத்தின் எண்ணெக்கதிகமாக ிகமக்கள்
திகமது ிகமனித ிகமற்றும் ஜகநதிகமாயக உரிோரிகமகளது எதிரியதிகமாகவும் தங்கள்
மீததிகமாக
ஒடுக்குமுோரஇராணுவ வன்முறையின்
பினோரைததிகமாக
ஊற்றுக்கண்த்தின் எண்ணெதிகமாகவுமானிகம
அ கிகமரிக்கதிகமாோர்கரவப் பதிகமாரக்கின்இராணுவ வன்முறைகர. அ கிகமரிக்க ஆளும் உயனோரைடுக்கு, அதன்
திமிர ிகமற்றும் சிடுமூஞ்சித்தகத்தில், உொலை ககங்கும் தகது ்கரவன்முோரஇராணுவ வன்முறை
நட்கரவடிக்ோரககோரள, ்கரவன்முோரஇராணுவ வன்முறையதிகமாக பதில் ததிகமாக்குதல்களுக்குரிய அனோரைசியல்
நிோரொலைோரிகமகோரள உரு்கரவதிகமாக்கதிகமாிகமமானொலைமானய நடத்திக்  ககதிகமாண்டு  கைசென்றுவிடொலைதிகமாம் ,
என்போரதப் மானபதிகமால் நடந்து ககதிகமாள்கிஇராணுவ வன்முறைது.
 கைசெவ்்கரவதிகமாய் நோரட கபற்இராணுவ வன்முறை ததிகமாக்குதல்கோரள அடுத்து உடகடியதிகமாக , அ கிகமரிக்க
அதிகதிகமாரிகளும் ஊடகங்களும் ஒைசெதிகமாிகமதிகமா பின் ொலைதிகமாடன் ததிகமான்  கபதிகமாறுப்பு என்று
மீண்டும் ஒருமுோரஇராணுவ வன்முறை அறிவித்துள்ளகர. இது ைசெதிகமாத்தியமானிகம என்இராணுவ வன்முறைமானபதிகமாதிலும்,

அ்கரவரகளின் கூற்றுக்கு எப் கபதிகமாழுதும்
ஆததிகமானோரைத்ோரதயும் முன்ோர்கரவக்கவில்ோரொலை.

மானபதிகமாொலை

அ்கரவரகள்

எந்த

ஆகதிகமால் பின்மானொலைடன் ததிகமான் குற்இராணுவ வன்முறை்கரவதிகமாளி என்று குற்இராணுவ வன்முறைம் சுிகமத்து்கரவது அமானநக
சிக்கொலைதிகமாக மானகள்விகோரள எழுப்புகின்இராணுவ வன்முறைது . இந்த ிகமனிதன்ததிகமான் உொலைகின்
மிகவும்  ககதிகமாோரொலைபதிகமாதக பயங்கனோரை்கரவதிகமாதி என்று அ கிகமரிக்கதிகமா அறிவித்து
்கரவந்திருக்கிஇராணுவ வன்முறைது, அத்துடன் அ்கரவனோரைது ஒவ் க்கரவதிகமாரு அோரைசெவும் மிக அதி நவீக
 கததிகமாழில்நுட்பம்  ககதிகமாண்ட ிகமற்றும் பதிகமாரிய உளவு எந்தினோரைத்தின்
துோரத்தின் எண்ணெ ககதிகமாண்டு கூரந்து க்கரவனிக்கப்படுகிஇராணுவ வன்முறைது என்இராணுவ வன்முறை உண்ோரிகமோரயக்
 ககதிகமாண்டு
பதிகமாரத்ததிகமால்,
யதிகமாரும்
கண்டுபிடிக்கமுடியதிகமாத விதத்தில்
இத்தோரகய கததிகமாரு விரி்கரவதிகமாக ததிகமாக்குதோரொலை பின் ொலைதிகமாடகதிகமால் எவ்்கரவதிகமாறு
ஒழுங்கோரிகமக்க முடிந்தது? அதிலும் 1993 ல் ததிகமாக்குதலுக்குள்ளதிகமாக அமானத
்கரவதிகமானுயரந்த நியூமானயதிகமாரக் கட்டிடத்திற்கு எதினோரைதிகமாக ததிகமாக்குதோரொலை?
அ்கரவனோரைது ததிகமாக்குதலின் அழிவுகனோரைிகமதிகமாக  க்கரவற்றியதிகமாகது, அ கிகமரிக்க
அனோரைைசெதிகமாங்கத்தின் நிோரொலைப்பதிகமாட்டிலிருந்து பதிகமாரக்ோரகயில், பயங்கனோரை்கரவதிகமாதத்திற்கு
எதினோரைதிகமாக புனிதப் மானபதிகமாோரனோரை கதிகமாட்டு்கரவ கதன்பது, அ கிகமரிக்க ிகமக்கோரள
பதிகமாதுகதிகமாப்பதற்கதிகமாக ிகமகச்ைசெதிகமாட்சியுடகதிகமாக முயற்சியதிகமாக இருப்போரதக்
கதிகமாட்டிலும் உொலைக ககங்கிலுிகமதிகமாக அ கிகமரிக்க இனோரைதிகமாணு்கரவத்தின் ்கரவன்முோரஇராணுவ வன்முறைோரய
நியதிகமாயப்படுத்து்கரவதற்கதிகமாக ஒரு பனோரைப்புோரனோரைப் பினோரைச்ைசெதிகமானோரைிகமதிகமாகமான்கரவ அதிகிகமதிகமாய்
இருக்கிஇராணுவ வன்முறைது.
மானிகமலும், பின் ொலைதிகமாடன் ிகமற்றும் அ்கரவருக்கு அோரடக்கொலைம் அளிப்பததிகமாக
அ கிகமரிக்கதிகமா குற்இராணுவ வன்முறைம் ைசெதிகமாட்டுகின்இராணுவ வன்முறை தலிபதிகமான் முல்ொலைதிகமாக்கள் இரு்கரவருமானிகம,
1980 களில் ஆப்கதிகமானிஸ்ததிகமானில் இருந்த மானைசெதிகமாவியத் ஆதனோரைவு ஆட்சிகோரள
எதிரத்துப் மானபதிகமானோரைதிகமாடு்கரவதற்கதிகமாக ரீகன்-புஷ் நிர்கரவதிகமாகங்களதிகமால் நிதியும்
ஆயுதங்களும் அளிக்கப்பட்ட்கரவரகளதிகமா்கரவர.  கைசெவ்்கரவதிகமாய்க் கிழோரிகம ததிகமாக்குதலில்
அ்கரவரகள் ைசெம்பந்தப்பட்டிருந்ததிகமாரகள் என்இராணுவ வன்முறைதிகமால், அ கிகமரிக்க ்கரவனோரைொலைதிகமாற்றிமானொலைமானய
அ கிகமரிக்க குடிிகமக்கள் மீததிகமாக மிகப் கபரும் இனோரைத்தம் மானததிகமாய்ந்த
ததிகமாக்குதோரொலை நடத்திய அந்த ைசெக்திகோரள ்கரவளரத் கதடுத்த குற்இராணுவ வன்முறைத்ோரத
அ கிகமரிக்கதிகமாவின் சிஐஏவும் அனோரைசியல் ஸ்ததிகமாபகமும் புரிந்திருக்கின்இராணுவ வன்முறைக.
 க்கரவளிநதிகமாட்டில்
அ கிகமரிக்க
இனோரைதிகமாணு்கரவ்கரவதிகமாதம்
தீவினோரைப்படு்கரவ கதன்பது
தவிரக்கவியொலைதிகமாிகமல்  கைசெதிகமாந்த நதிகமாட்டில் ஜகநதிகமாயக உரிோரிகமகள் மீததிகமாக
தீவினோரைப்பட்ட
ததிகமாக்குதல்களுடன்
ோரகமானகதிகமாரத்மானத
நிகழும்.
ஊடக
 க்கரவறிக்கூச்ைசெலின் கதிகமானோரைத்தின் எண்ணெத்ததிகமால் ஏற்ககமான்கரவ  ககதிகமாோரொலை மினோரைட்டல்களுக்கும் பிஇராணுவ வன்முறை
துன்புறுத்தல் ்கரவடி்கரவங்களுக்கும் இொலைக்கதிகமாகி இருக்கக் கூடிய அனோரைபு அ கிகமரிக்கரகள் ததிகமான், விசிறி விடப்படும் மானபதிகமாரக்கதிகமாய்ச்ைசெலின் முதல்
பலிகடதிகமாக்களதிகமாய் உள்ளகர.
யுத்தத்ோரதப் பினோரைகடகப்படுத்துிகமதிகமாறு, குடியனோரைசுக் கட்சியிகர ிகமற்றும்
ஜகநதிகமாயகக்
கட்சியிகர
இருகட்சியிகரிடமும்
இருந்து
்கரவரும்
கூக்குனோரைொலைதிகமாகது, அ கிகமரிக்க  க்கரவளியுஇராணுவ வன்முறைவுக்  ககதிகமாள்ோரகயின் எதினோரைதிகமாளிகள்
மீததிகமாக ஒரு மிகப்  கபதிகமாது்கரவதிகமாக ஒடுக்குமுோரஇராணுவ வன்முறைக்கு முன்கறிவிக்கிஇராணுவ வன்முறைது. 1991
ஈனோரைதிகமாக் மீததிகமாக போரட கயடுப்பில் அ கிகமரிக்கத் துருப்புக்கோரள ்கரவழிநடத்திய
போரடத்தளபதி
மானநதிகமாரிகமன்
சு்கரவதிகமாரஸ்மானகதிகமாப்
(Norman
Schwarzkopf),
பயங்கனோரை்கரவதிகமாதிகளின் ஆதனோரை்கரவதிகமாளரகளதிகமாக  கைசெதிகமால்ொலைப்படுமான்கரவதிகமாருக்கு எதினோரைதிகமாக
யுத்திகமதிகமாகது அ கிகமரிக்க எல்ோரொலைகளுக்கு  க்கரவளியில் மானபதிகமாொலைமான்கரவ உள்மானளயும்
நடத்தப்பட மான்கரவண்டும் என்று  கததிகமாோரொலைக்கதிகமாட்சியில் அறிவித்தமானபதிகமாது ,
அனோரைசியல் ிகமற்றும் இனோரைதிகமாணு்கரவ உயனோரைடுக்கின்  கபரும்பதிகமான்ோரிகமமானயதிகமாரின்
ைசெதிகமாரபதிகமாய் அ்கரவர மானபசியிருந்ததிகமார.
ஆளும் உயனோரைடுக்கின் மூமானொலைதிகமாபதிகமாய ிகமற்றும் நிதியியல் நொலைன்களதிகமால்
 கைசெலுத்தப்படுகின்இராணுவ வன்முறை, அ கிகமரிக்கதிகமா்கரவதிகமால் பின்பற்இராணுவ வன்முறைப்பட்ட  ககதிகமாள்ோரககள்ததிகமான்,
 கைசெவ்்கரவதிகமாயன்று கட்டவிழ்ந்த பயங்கனோரைத்திற்கதிகமாக அடித்தளங்கோரள இட்டோர்கரவ
ஆகும். "இச் கைசெயல்கோரளச்  கைசெய்த பயங்கனோரை்கரவதிகமாதிகளுக்கும் அ்கரவரகளுக்கு
அோரடக்கொலைம் அளித்த்கரவரகளுக்கும் இோரடயில் வித்தியதிகமாைசெம் பதிகமாரக்கப்
மானபதிகமா்கரவதில்ோரொலை"
என்இராணுவ வன்முறை
ஜகதிகமாதிபதியின்
மினோரைட்டொலைதிகமால்
சுட்டிக்கதிகமாட்டப்பட்ட்கரவதிகமாஇராணுவ வன்முறைதிகமாக,
புஷ்
நிர்கரவதிகமாகத்ததிகமால்
இப் கபதிகமாழுது
பரிசீலிக்கப்பட்டு
்கரவரும்
நட்கரவடிக்ோரககள்
இன்னும்
கூடுதொலைதிகமாக
அழிவுகளுக்மானக அனோரைங்கம் அோரிகமத்துத் தனோரைப் மானபதிகமாகின்இராணுவ வன்முறைக .

