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படுமகரச்சாாசிம் சுலகாசிம் சுலைாசிம் சுலையை நிையைரச்சாையைப்படுத்துகிறது
Andre Damon and David North,

காசிம்

சுுலசுலைைமானி ி ககால்சுலைப்பட்டுல்பட்டதைக் கண்டித்த, கடந்்பட்டதை இரண்ட

நாட்ககளாக, மில்லியன் கணக்கானவர்கள் ஈரான் ைமற்றும் ஈராக்
எங்கிலுைமான நகரங்களில் அணிவகுத்தள்களனர். இந்்பட்டதைப் படி ககாுலசுலை
மீ்பட்டதைான விுலடயிறுப்பும், ஒரு சட்டவி்டவிரரா்பட்டதை ்டவிரபார் நடவடிக்ுலகுலய
சட்டபூர்வைமாக்க ட்ரம்ப் நிர்வாகம், ஜனநாயகக் கட்சி ைமற்றும்
ஊடகங்ககளால் கட்டுலைமக்கப்படம் ி கசால்சுலைாடலும் ஒன்்டவிர்ாி கடான்று
முரண்படகின்்ன.
அந்்பட்டதை படி ககாுலசுலை நடந்த ஒரு சிசுலை ைமணி்டவிரநரங்களுக்குள்்டவிரகள்டவிரய,
பரந்்பட்டதை அி கைமரிக்க பிரச்சார எந்திரம் அ்பட்டதைன் ஒரு்டவிரபாதம் முடிவு்ா்பட்டதை
"ி ககட்ட ைமனி்பட்டதைர்" அரசியல் ்பட்டதைத்தவத்தின் சமீபத்திய இட்டக்கட்ுலட
ி கபரும் மிுலகப்படத்்பட்டதைலுடன் பரப்பத் ி க்பட்டதைாடங்கியத. ஆனால் ைமறுபு்ம்
அி கைமரிக்க-எதிர்ப்பு எனும் இராட்சஷனும் அவனின் ி கவகுைமதிகுலகளப்
ி கபற்றிருந்்பட்டதைான்.
ட்ரம்பின் முட்டாள்்பட்டதைனைமான ைமற்றும் வக்கிரைமான உகளக்களிப்புகள்
்பட்டதைவிர்க்கவியசுலைா்பட்டதை ஒத்தப்பாடுலசுலைக் கண்டள்களன. ி க்பட்டதைாுலசுலைக்காட்சி
வுலசுலையுலைமப்புகளில் நூற்றுக் கணக்கான முுல் எதிி கராலிக்கப்பட்ட
அறிக்ுலககளில், CBS இன் "்டவிர்பட்டதைசத்ுல்பட்டதைச் சந்திப்்டவிரபாம்" (Face the
Nation)
நிகழ்ச்சியின் நிகழ்ச்சியாகளர் ைமார்கி கரட் பிி கரன்ி கனன்
அறிவிக்ுலகயில், “காசிம் சுுலசுலைைமானி பாரிய படி ககாுலசுலைகுலகள
வழிநடத்தினார்,”
என்றும்,
“அப்பிராந்தியதில்
ஆயிரக்
கணக்கானவர்குலகளக் ி ககான்்ார்" என்றும் அறிவித்்பட்டதைார். இந்்பட்டதை
கருத்த, ஜனநாயக கட்சியில் உள்கள ட்ரம்பின் எதிர்ப்பாகளர்கள் என்று
கரு்பட்டதைப்படபவர்கள்
உட்பட
எண்ணற்்
அரசியல்வாதிகளின்
விுலடயிறுப்புகளுடன் ஒருங்கிுலணந்திருந்்பட்டதைத.
ஜனாதிபதி ்டவிரவட்பாகளர் எலிசி கபத் வாி கரன் ஒத்தூதினார், “சுுலசுலைைமானி,
ஆயிரக் கணக்கானவர்கள் ி ககால்சுலைப்படவ்பட்டதைற்குப் ி கபாறுப்பான ஒரு
படி ககாுலசுலையாகளர்.” முன்னாள் துலண ஜனாதிபதி ்டவிரஜா ுலபி கடன்,
“அி கைமரிக்க தருப்புகள் ைமற்றும் அப்பிராந்தியம் எங்கிலும் ஆயிரக்
கணக்கான அப்பாவிகளுக்கு எதிரான அவரின் குற்்ங்களுக்காக
அவர் நீதிக்குக் ி ககாண்ட வரப்பட ்பட்டதைகுதி உுலடயவ்டவிரர ,” என்புல்பட்டதைச்
்டவிரசர்த்தக் ி ககாண்டார்.
இந்நடவடிக்ுலகயின் ்பட்டதைந்தி்டவிரராபாய விுலகளவுகள் குறித்தம், காங்கிரஸ
சுலப ்பட்டதைுலசுலைவர்களிடம் உரிய ஒப்பு்பட்டதைலுக்காக ட்ரம்ப் கசுலைந்்பட்டதைா்டவிரசுலைாசிக்க
்பட்டதைவறிய்பட்டதைன் மீதம் ைமற்றும் அி கைமரிக்கா ஏ்டவிர்பட்டதைனும் வி்பட்டதைைமான உடனடி
ஆபத்ுல்பட்டதை எதிர்ி ககாண்டிருப்ப்பட்டதைற்கான ஆ்பட்டதைாரத்ுல்பட்டதை வழங்கா்பட்டதை்பட்டதைன்
மீதம் ஆட்்டவிரசபுலனகளும் கவுலசுலைகளும் ி கவளியிடப்பட்டள்களன
என்்ாலும், சுுலசுலைைமானிுலய இசுலைக்கில் ுலவத்்பட்டதை்பட்டதைற்கு கண்டனம் எதவும்
இல்ுலசுலை என்பத ஒருபு்ம் இருக்கட்டம், அந்்பட்டதை படி ககாுலசுலையின்
ஆணவைமான குற்்த்்பட்டதைன்ுலைமக்கு எதிராக அங்்டவிரக எந்்பட்டதைப் ்டவிரபாராட்டமும்
இல்ுலசுலை.
அந்்பட்டதை படி ககாுலசுலையின் அடியிலுள்கள ்பட்டதைார்மீக சட்டபூர்வத்்பட்டதைன்ுலைம ்பட்டதைான்
அரசியல் ி கசால்சுலைாடலின் முக்கிய அம்சைமாக உள்களத, இத சவால்
ி கசய்யப்படாைமல் விடப்பட்டள்களத.
இ்பட்டதைற்கு காரணம், ்டவிரைமஜர் ி கஜனரல் காசிம் சுுலசுலைைமானியினத
வாழ்வின் எவ்வி்பட்டதைைமான ்டவிரநர்ுலைமுலயயும் முன்ுலவக்க ்டவிரவண்டைமானால்,
70 ஆண்டகளுக்கும் ்டவிரைமசுலைாக ஈரான் ைமக்கள் ைமற்றும் ஒட்டி கைமாத்்பட்டதை
ைமத்திய
கிழக்கு
ைமக்களின்
நசுலைன்குலகளப்
பாழாக்குவதில்
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அி கைமரிக்காவும் அடத்்பட்டதைடத்த வந்்பட்டதை ஜனாதிபதி நிர்வாகங்களும்
அரசியல்ரீதியில் வகித்்பட்டதை குற்்கரைமான ைமற்றும் ்பட்டதைார்மீகரீதியில் வகித்்பட்டதை
அருவருக்கத்்பட்டதைக்க பாத்திரத்ுல்பட்டதை ஒப்புக்ி ககாள்கள ்டவிரவண்டியிருக்கும்
என்ப்பட்டதைனால் ஆகும்.
மு்பட்டதைலில் சிசுலை அடிப்புலட உண்ுலைமகள். காசிம் சுுலசுலைைமானி ஒரு
பயங்கரவாதி்டவிரயா அல்சுலைத ஒரு படி ககாுலசுலையாகள்டவிரரா கிுலடயாத.
ஒரு மூத்்பட்டதை இராணுவ அதிகாரியும் ஓர் அரசியல் ்பட்டதைுலசுலைவருைமான
அவர் 82 மில்லியன் ைமக்களினத ஓர் அரசின் இராஜாங்க
பிரதிநிதியாக ஓர் உத்தி்டவிரயாகபூர்வ ்பட்டதைகுதிப்பாட்டடன் ஈராக்கிற்கு
விஜயம் ி கசய்திருந்்பட்டதைார்.
அவர் ஈரான் ைமற்றும் சவூதி அ்டவிரரபியாவுக்கு இுலட்டவிரய அுலைமதி
்டவிரபச்சுவார்த்ுல்பட்டதைகுலகள விவாதிப்ப்பட்டதைற்காக ஈராக்கிய பிர்பட்டதைைம ைமந்திரிுலயச்
சந்திக்க அப்்டவிரபாத்பட்டதைான் ஈராக் வந்தி்ங்கி இருந்்பட்டதைார். “சுுலசுலைைமானி
ி ககால்சுலைப்பட்ட அன்ுல்ய காுலசுலை அவுலர நான் சந்திப்ப்பட்டதைாக
இருந்்டவிர்பட்டதைன், அவர் எனக்கு ஒரு ்டவிரசதிுலய வழங்க வந்திருந்்பட்டதைார்,”
என்று ஞாயி்ன்று ஈராக்கிய பிர்பட்டதைைம ைமந்திரி அடில் அப்தல்-ைமஹ்தி
அந்நாட்ட நாடாளுைமன்்த்தில் ி க்பட்டதைரிவித்்பட்டதைார்.
சுுலசுலைைமானி
கடுலைமயாக
அச்சுறுத்்பட்டதைப்பட்டிருக்கவில்ுலசுலை
என்்
பிம்பத்ுல்பட்டதை வழங்கும் வி்பட்டதைத்தில், அப்தல்-ைமஹ்தியின் இராஜாங்க
முயற்சிகளுக்காக ட்ரம்ப் அவருக்கு ்பட்டதைனிப்பட்டரீதியில் நன்றி
ி க்பட்டதைரிவித்்பட்டதை்பட்டதைாக அவர் ி க்பட்டதைரிவித்்பட்டதைார். இருப்பினும், ஒரு சிசுலை ைமணி
்டவிரநரங்களுக்குள், ஈரானிய ்பட்டதைகளபதி ி ககால்சுலைப்பட்டார், அுல்பட்டதை அப்தல்ைமஹ்தி பட்டவிரைமாசைமான ஈராக்கிய இுல்யாண்ுலைம மீ்ல் என்று
கண்டித்்பட்டதைார்.
சுுலசுலைைமானி ைமார்ச் 11, 1957 இல் ஒரு விவசாயக் குடம்பத்தில்
பி்ந்்பட்டதைவராவார். அரசிடம் வாங்கிய கடுலனக் கட்ட ்பட்டதைவறிய்பட்டதைற்காக
அவரத
்பட்டதைந்ுல்பட்டதை
திவால்நிுலசுலைுலைமுலயயும்
சிுல்வாசத்ுல்பட்டதையும்
முகங்ி ககாடத்திருந்்பட்டதை நிுலசுலையில், சுுலசுலைைமானி அவர் குடம்பத்தின்
கடன்குலகள அுலடக்க உ்பட்டதைவுவ்பட்டதைற்காக 13 வயதி்டவிரசுலை்டவிரய கட்டிட
்டவிரவுலசுலைக்குச் ி கசன்்ார்.
சுுலசுலைைமானி பி்ப்ப்பட்டதைற்கு நான்காண்டகளுக்கு முன்னர், 1953 இல்,
ைமக்ககளால்
ஜனநாயகரீதியில்
்டவிர்பட்டதைர்ந்ி க்பட்டதைடக்கப்பட்ட
ஈரானிய
அரசாங்கத்ுல்பட்டதை அி கைமரிக்கா தூக்கிி கயறிந்த, இதவுலரயில் ைமத்திய
உகளவுத்துல் முகுலைம (CIA) ஒழுங்குலைமத்்பட்டதை மிகவும் இழிவார்ந்்பட்டதை
ஆட்சிக்கவிழ்ப்பு
சதிகளில்
ஒன்றில்,
ி கைமாஹம்ைமத்
ி கரசா
பஹ்சுலைாவியின் சர்வாதிகாரத்ுல்பட்டதை நிறுவியத. ்டவிர்பட்டதைசியவா்பட்டதை ்பட்டதைுலசுலைவர்
ி கைமாஹி கைமட் ி கைமாசாி கடக் (Mohammed Mossadegh) ஐ ப்பட்டதைவியிலிருந்த
நீக்கிய பின்னர், அி கைமரிக்கா ி கபருந்திரகளான ி கவகுஜனங்கள்
பின்ி க்பட்டதைாடர்ந்்பட்டதை கம்யூனிஸட் கட்சிக்கு (தி கடஹ் கட்சிக்கு) எதிராக
பயங்கரவா்பட்டதை நடவடிக்ுலககுலகளத் திணித்த தூண்டிவிட்டத.
எண்ணுக்கணக்கற்் ஆயிரக் கணக்கான ஈரானிய ி க்பட்டதைாழிசுலைாகளர்கள்,
புத்திஜீவிகள் ைமற்றும் இுலகளஞர்கள் சிுல்களிலும் ைமற்றும் SAVAK
(ஈரானின் உள்நாட்ட பாதகாப்பு ைமற்றும் உகளவுத்துல் ்டவிரசுலவ)
இரகசிய ி கபாலிசின் சித்திரவுல்பட்டதை கூடங்களிலும் அுலடக்கப்பட்டனர்.
அி கைமரிக்க விஞ்ஞானிகளின் கூட்டுலைமப்பினத (FAS) விபரங்களின்படி,
“ஆயிரக்
கணக்கான
அரசியல்
ுலகதிகுலகளச்
சித்திரவுல்பட்டதை
ி கசய்வதிலும், ி ககால்வதிலும்" SAVAK உடந்ுல்பட்டதையாய் இருந்்பட்டதைத. FAS

இன் விபரங்களின்படி, “மின்சார அதிர்ச்சிக்கு உட்படத்தவத,
சாட்ுலடயால் அடிப்பத, ்பட்டதைாக்குவத, அடிவயிற்றில் உுலடந்்பட்டதை
கண்ணாடிகுலகளச் ி கசாருகுவத ைமற்றும் ி ககாதிநீுலர ஊற்றுவத,
ஆணுறுப்பின் விுல்பட்டதைப்ுலபகளில் கனைமான எுலடகுலகளக் கட்டவத,
பற்கள் ைமற்றும் நகங்குலகளப் பிடங்குவத" ஆகியுலவ அ்பட்டதைன்
நடவடிக்ுலககளில் உள்களடங்கி இருந்்பட்டதைன.
இஸ்டவிரரல் உடன் கூட்ட ்டவிரசர்ந்த, ஈரான், அி கைமரிக்காவின் "பாரசீக
வுலகளகுடாவின் ஆயு்பட்டதைந்்பட்டதைாங்கிய காவல்புலடயாக" ்டவிரசுலவயாற்றியத.
“நிக்சன் ்டவிரகாட்பாட" என்்ுலழக்கப்பட்ட்பட்டதைன் கீழ், அி கைமரிக்கா, ஷா
ஆட்சிக்குப் ி கபரும் எண்ணிக்ுலகயில் ஆயு்பட்டதைங்குலகளப் பாய்ச்சியத.
ஷாவின் ஆட்சி, சவூதி அ்டவிரரபியாவுடன் ்டவிரசர்ந்த, ைமத்திய கிழக்கில்
அி கைமரிக்க ்டவிரைமசுலைாதிக்கத்தின் "இரண்ட தூண்களில்" ஒன்்ாக
பார்க்கப்பட்டத. 1970 இல் 103.6 மில்லியன் டாசுலைராக இருந்்பட்டதை
ஈரானுக்கான அி கைமரிக்கா ஆயு்பட்டதை வினி்டவிரயாகங்கள் 1972 இல் 552.7
மில்லியனாக அதிகரித்்பட்டதைத. ஷாவின் பயங்கர ஆட்சிமுுல்ுலய
அுலசக்க முடியாி க்பட்டதைன அி கைமரிக்க நம்பிக்ுலக ி ககாண்டிருந்்பட்டதைத .
டிசம்பர் 1977 இல், ஜனாதிபதி ஜிம்மி கார்டர் பின்வரும்
வார்த்ுல்பட்டதைகளுடன்
ஷாுலவத்
்பட்டதைனிப்பட்டரீதியில்
பாராட்டினார்:
“உசுலைகின் மிகவும் பிரச்சிுலனக்குரிய பகுதிகளில் ஒன்றில், ஈரான்
ஸதிரப்பாட்டின் தீவாக விகளங்குகி்த,” என்்ார்.
இந்்பட்டதை ஈரானில் ்பட்டதைான் சுுலசுலைைமானி வகளர்ந்த ி கபரியவரானார்.
ஆனால் 1978 இன் ்டவிரபாக்கில், அந்நாட எங்கிலும் ஒரு மிகப்ி கபரிய
ைமக்கள் இயக்கம் எழுந்்பட்டதைத. அி கைமரிக்காவினால் தூண்டிவிடப்பட்ட,
பாரிய
படி ககாுலசுலைகுலகளக்
ி ககாண்ட
அதிகாரத்தில்
்பட்டதைங்கியிருப்ப்பட்டதைற்கான ஷாவின் முயற்சி, ்டவிர்பட்டதைால்வி அுலடந்்பட்டதைத.
குறிப்பாக ஈரானிய ி கபாருகளா்பட்டதைாரத்தின் முக்கிய எண்ி கணய்
துல்குலகள முடக்கிய ்டவிரவுலசுலைநிறுத்்பட்டதைங்கள் மூசுலைைமாக ி க்பட்டதைாழிசுலைாகள
வர்க்கம், ஷாவின் ஆட்சிுலயக் கீழி்க்குவதில் முக்கிய பாத்திரம்
வகித்்பட்டதைத.
ஸராலினிச தி கடஹ் கட்சியின் காட்டிக்ி ககாடப்புகளின் காரணைமாக,
புரட்சியின் ்பட்டதைுலசுலைுலைம அி கயத்தல்சுலைா ருி கஹால்சுலைாஹ் காி கைமனியின்
கீழ் ைம்பட்டதைகுருைமார் ்டவிர்பட்டதைசியவாதிகளின் கரங்களுக்குச் ி கசன்்த. ஆனால்
அந்்பட்டதை புரட்சி ஈரான் மீ்பட்டதைான அி கைமரிக்காவின் நவ-காசுலைனித்தவ
ஒடக்குமுுல் மீ்பட்டதைான ி கவறுப்பால் எரியூட்டப்பட்டிருந்்பட்டதைத என்பதில்
எந்்பட்டதை ்டவிரகள்வியும் இல்ுலசுலை. ஷா தூக்கிி கயறியப்பட்ட, ி கபப்ரவரி 11,
1979 இல் அி கயத்தல்சுலைா காி கைமனி அதிகாரம் ஏற்்ுல்பட்டதைத் ி க்பட்டதைாடர்ந்த,
22 வயத சுுலசுலைைமானி புரட்சிகரப் புலடயில் இுலணந்்பட்டதைார்.
ி கசப்டம்பர் 1980 இல் அி கைமரிக்கா, ்பட்டதைன்ுலன ச்பட்டதைாம் உ்டவிரசன்
ஆட்சியுடன் கூட்ட ்டவிரசர்த்தக் ி ககாண்ட, ஈராுலனத் ்பட்டதைாக்க ஈராக்ுலக
ஊக்குவித்்பட்டதைத, இத ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகைமானவர்கள்
ி ககால்சுலைப்படவ்பட்டதைற்கு இட்டச் ி கசன்் நாசகரைமான எட்டாண்ட ்டவிரபாுலர
உருவாக்கியத.
பத்்பட்டதைாயிரக்
கணக்கான
ஈரானியர்கள்
ி ககால்சுலைப்பட்டார்கள்,
அி கைமரிக்காவின்
ஒத்துலழப்புடன்
நிுலசுலைநிறுத்்பட்டதைப்பட்ட இரசாயன ஆயு்பட்டதைங்குலகள ஈராக் பரந்்பட்டதைகளவில்
பயன்படத்தியதம் அதில் உள்களடங்கும். அந்்பட்டதை ்டவிரபாரின் ்டவிரபாத்பட்டதைான்
சுுலசுலைைமானி ஒரு முக்கிய இராணுவ பிரமுகராக ்டவிரைமி கசுலைழுந்்பட்டதைார்.
ஈராக்கின் ்டவிர்பட்டதைால்விுலயத் ்பட்டதைடக்க தீர்ைமானைமாக இருந்்பட்டதை ரீகன் நிர்வாகம்
ஈராக்கிற்கு ஆயு்பட்டதைங்குலகளயும், ஆயு்பட்டதை ்பட்டதைகளவாட உ்பட்டதைவி ைமற்றும்
முக்கிய உகளவுத்்பட்டதைகவல்குலகளயும் வழங்கியத. ஆனால் ஈரானுக்கு
எதிரான அ்பட்டதைன் மிகவும் ஈனத்்பட்டதைனைமான ்பட்டதைுலசுலையீட ஜ தலையீடு ஜூுலசுலை 3, 1988 இல்
வந்்பட்டதைத. அி கைமரிக்க கப்பல்புலட, ்டவிரவண்டி கைமன்்டவிர் பயண விைமானம்
ஒன்ுல் இசுலைக்கில் ுலவத்த, ஈரானின் 655 ரக விைமானம் ஒன்ுல் சுட்ட
வீழ்த்தியத, அதிலிருந்்பட்டதை 66 குழந்ுல்பட்டதைகள் உட்பட ி கைமாத்்பட்டதைம் 290
நபர்களும் ி ககால்சுலைப்பட்டனர். இ்பட்டதைற்கு ஒரு ைமா்பட்டதைத்திற்குப் பின்னர்
அந்்பட்டதை ்டவிரபார் முடிவுக்கு வந்்பட்டதைத.

காசிம் சுுலசுலைைமானியின் அரசியல் மு்பட்டதைசுலைாளித்தவ ்டவிர்பட்டதைசியவா்பட்டதைைமாகும்.
ஆனால் ஓர் இராணுவ அதிகாரியாக அவர், வரசுலைாற்றுரீதியில்
ஒடக்கப்பட்ட ஒரு நாட்டின் பாதகாப்பில் ஈடபட்டிருந்்பட்டதைார். ஓர்
இராணுவ அதிகாரியாக அவர் ி கபாறுப்புகுலகள ்டவிரைமற்ி ககாள்வதில்
சுுலசுலைைமானியின் "கடுலைமுலய", அி கைமரிக்கா ைமற்றும் இஸ்டவிரரலிடம்
இருந்த வந்்பட்டதை ி க்பட்டதைாடர்ச்சியான அச்சுறுத்்பட்டதைல்குலகள எதிர்ி ககாண்டதிலும்
ைமற்றும் ்டவிரபாரில் பிரதிபலித்்பட்டதை அவரின் அனுபவங்களிலும் ஒருவர்
அனுைமானிக்கசுலைாம்.
சுுலசுலைைமானிுலய ஒரு படி ககாுலசுலையாகளராக கண்டிக்கும் இ்டவிர்பட்டதை ஊடக
ஊதகுழல்கள்,
நூ்ாயிரக்
கணக்கானவர்கள்
ி ககால்சுலைப்பட்ட
கிளிண்டன்
நிர்வாகத்தினத
மூர்க்கைமான
்பட்டதைுலடயாுலணகள்
உள்களடங்கசுலைாக, அ்பட்டதைன் ஆரம்ப 1991 ஈராக் புலடி கயடப்பில் இருந்த
அி கைமரிக்கா நடத்திய குற்்ங்கள் குறித்த ைமவுனைமாக உள்களன.
2003 இல் ஈராக் மீ்பட்டதைான இரண்டாவத புலடி கயடப்ுலபத் ி க்பட்டதைாடர்ந்த,
அபு கிுலரப் சிுல்யில் வக்கிரைமான சித்திரவுல்பட்டதை ைமற்றும் ுலகதிகளின்
கற்பழிப்பில் இருந்த, ஃபல்லூஜாவில் அப்பாவி ைமக்குலகளக் ி ககான்று
குவித்்பட்டதைத வுலரயில், 2017 இல் ி கைமாசூலில் ISIS-்பட்டதைடப்பு நடவடிக்ுலக
என்்ுலழக்கப்பட்டதில் ி கவகுஜனங்குலகளப் படி ககாுலசுலை ி கசய்்பட்டதைத
வுலரயில், இதில் ஒரு காயைமுலடந்்பட்டதை பதின்ைம வயத இுலகளஞுலர
அடித்த ி ககான்று ஒரு ி ககால்சுலைப்பட்ட மிருகத்தின் அருகில் நிற்புல்பட்டதை
்டவிரபாசுலை அவர் சடசுலைத்தடன் காட்சி ி ககாடத்்பட்டதை கப்பல்புலட அதிகாரி
எட்வார்ட்
கல்சுலைாஹரின்
(Edward
Gallagher)
மிருகத்்பட்டதைனைமான
வன்முுல்யும் இதில் உள்களடங்கும் என்் நிுலசுலையில், அங்்டவிரக
எண்ணற்்
்டவிரபார்
குற்்ங்களில்
அி கைமரிக்கா
உடந்ுல்பட்டதையாய்
இருந்தள்களத.
2017 இல், ட்ரம்ப் சர்வசா்பட்டதைாரணைமாக, “நம்மிடம் நிுல்ய
படி ககாுலசுலையாகளர்கள் இருக்கி்ார்கள். என்ன, நம் நாட மிகவும்
அப்பாவித்்பட்டதைனைமானத என்்ா நிுலனக்கிறீர்கள்?” என்று குறிப்பிட்டார்.
இரண்டாண்டகளுக்குப் பின்னர், “ி கபாய்யான & இப்்டவிரபாத வுலரயில்
நிரூபிக்கப்படா்பட்டதை அனுைமானம், ்டவிரபரழிவு ஆயு்பட்டதைங்கள்" என்ப்பட்டதைன் கீழ்
அி கைமரிக்கா ி க்பட்டதைாடங்கிய ைமத்திய கிழக்கு ்டவிரபார்களின் விுலகளவாக
"மில்லியன்
கணக்கானவர்கள்
உயிரிழந்திருப்ப்பட்டதைாக"
ட்ரம்ப்
அக்்டவிரடாபர் 2019 இல் ட்வீட் ி கசய்்பட்டதைார்.
ஆனால் அி கைமரிக்க ஊடகங்குலகளப் ி கபாறுத்்பட்டதை வுலரயில், அி கைமரிக்க
இராணுவத்தின்
வன்முுல்
நடவடிக்ுலககள்
ி ககாண்டாடப்பட
்டவிரவண்டியுலவயாக உள்களன, அ்டவிர்பட்டதை்டவிரவுலகளயில் ஃபல்லூஜாவின்
ி ககாுலசுலைகாரர் "ி கவறியர்" (Mad Dog) என்று அறியப்படம் ட்ரம்பின்
முன்னாள் பாதகாப்பு ி கசயசுலைர் ்டவிரஜம்ஸ ைமாட்டீுலஜேம்ஸ் மாட்டீஸை அி கைமரிக்க
ஊடகங்கள் ைமதித்த ைமரியாுல்பட்டதை ி கசலுத்தியதடன், ைமக்குலகள
"ி ககால்வத குதூகசுலைைமாக உள்களத" என்் அவரின் கருத்ுல்பட்டதை
நுலகச்சுுலவயாக எடத்தக் ி ககாண்டன.
ட்ரம்பின் படி ககாுலசுலை நடவடிக்ுலகக்கு ஊடகங்கள் ககளம் அுலைமத்த
உ்பட்டதைவின. நியூ ்டவிரயார்க் ுலடம்ஸ, வாஷிங்டன் ்டவிரபாஸட் ைமற்றும்
இன்னும் பிர்பட்டதைான அி கைமரிக்க பத்திரிுலககளும் மீண்டம் மீண்டம்
விசாருலணயற்் படி ககாுலசுலைகுலகள நியாயப்படத்தின.
ருத்யார்ட் கிப்லிங்கின் ஒரு கவிுல்பட்டதை உண்ட, அத பின்வரும்
பிரபசுலைைமான வரிகளுடன் நிுல்வுலடகி்த: “படி ககாுலசுலையாகளர்கள்
நம்ுலைம ஆட்சி ி கசய்யவில்ுலசுலை, ைமா்ாக அவர்களின் நண்பர்க்டவிரகள
ஆட்சி ி கசய்கின்்னர்.”
அக்கவிஞர் இன்று உயிருடன்
ய்பட்டதைார்த்்பட்டதைத்திற்கு
ஏற்ப இறுதி
நிர்பந்திக்கப்பட்டிருப்பார்:

இருந்திருந்்பட்டதைால், ்பட்டதைற்்டவிரபாுல்பட்டதைய
வரிகளில் ைமாற்்ம் ி கசய்ய

“அி கைமரிக்க ைமக்குலகளப் படி ககாுலசுலையாகளர்கள் ஆட்சி ி கசய்கி்ார்கள்,
இவர்களின் படி ககாுலசுலைகளுக்கு அவர்களின் நண்பர்கள் ஒப்பு்பட்டதைல்
அளிக்கி்ார்கள்.”

