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புதனன்ற,  மிசோமிசோர ஃசோபேர்க்குஷனில இருந்த கிடைக கிடைக்கப
பபேற்ற பே கிடைங்கடைகளைக் கண்ட அபமெரக்கிசோ மெற்றம
உலபகங்கிலுமெிசோன மெக்கள அதிர்ச்சியடைக கிடைந்தனர்.

18 வயதிசோன டைகமெக்சோகல பிரவுண் சோபேிசோலிமிசோல பேடபகிசோடைகல
பமய்யபபேட் கிடைடைகத எதிர்த்த பவடித்த சோகிசோபேத்திற்கிசோன
பேதிலிறபபேிசோக, பமயின்ட் லூயிஸ புறநகர்ப பேகுதிசோய ஒரு
சோபேிசோர் மெண் கிடைலமெிசோக உருமெிசோற்றபபேட்ட விட்டிருந்தத.
சோபேிசோர்க்களை பேணிகளுக்கிசோன உடைக கிடைகள மெற்றம
கண்ணாடிசோடிகளு கிடைன் நகரல வந்திறங்கிய SWAT அணிகள
உயர் மக்திவிசோய்ந்த எந்திரத் தபபேிசோக்கிகடைகளையும,
திசோனியங்கி டைகரபிளகடைகளையும ஏந்தி ஆயுதம திசோங்கிய
திசோக்குதல விசோகனங்கடைகளை ஓட்டி வந்தன.  அடைகமெதியிசோக
ஆர்பபேிசோட் கிடைம பமய்த பகிசோண்டிருந்தவர்களும மெற்றம
பேத்திரடைககயிசோளைர்களும தபபேிசோக்கி முடைகனகடைகளை
எதிர்பகிசோண் கிடைனர் என்பேசோதிசோட கண்ணீர் புடைககயிசோலும,
இரபபேர் புலலட்டகளைிசோலும, டைகரபிளகளைிசோல சு கிடைபபேடம பீன்
டைகபேகளைிசோலும கண்கூமச் பமய்யும மத்தம மிகுந்த
டைககபயற குண்டகளைிசோலும திசோக்குதல ந கிடைத்தப பபேற்றனர்.
சோபேிசோலிமிசோர் எந்த மட் கிடை அடிபபேடைக கிடையும இன்ற
தன்னிச்டைகமயிசோன ஊர கிடைங்கு உத்தரவுகடைகளை திணித்தனர்,
கடைகலந்த பமலலும உத்தரவுகடைகளைப பிறபபித்தனர்.

புளளிவிவர ரீதியிசோக பேிசோர்த்திசோல ஈடபேடத்தபபேட் கிடைத
என்னசோவிசோ உளளூர் சோபேிசோலிஸ திசோன்,  ஆனிசோல
அவர்களின் ஈடபேடத்தசோலிசோ அடிபபேடைக கிடையில ஒரு
இரிசோணுவ ஆக்கிரமிபடைகபே ஒத்திருந்தத.  அவர்கள
இரிசோணுவத்டைகதப சோபேிசோல சோதிசோற்றமெளித்தனர்,
இரிசோணுவத்டைகதப சோபேிசோல ந கிடைந்த பகிசோண் கிடைனர்,  அத்த கிடைன்
இரிசோணுவத்த கிடைன் பநருக்கமெிசோன பதிசோ கிடைர்புகளும
பகிசோண்டிருந்தனர்.  சோபேிசோலிஸ,  இரிசோணுவ ஆயுதங்கடைகளைத்
தரத்திருந்தத என்பேசோதிசோட, அவர்களுக்கு புதிய உத்தரவு
வடைகககளும பகிசோடக்கபபேட்ட இருந்தன.  அவர்கள
ஆபகிசோனிஸதிசோன்,  ஈரிசோக்,  கிசோமிசோ மெற்றம உக்சோரனில
அபமெரக்கிசோ மெற்றம அதன் கூட் கிடைிசோளிகளைிசோல பேயன்பேடத்தப
பபேறகின்ற வழிமுடைகறகடைகளைக் பகிசோண்ட
பேயிற்றவிக்கபபேடகிறிசோர்கள.

ஃசோபேர்க்குஷன் ஒரு இரிசோணுவ முகிசோமெிசோக
மெிசோறயிருபபேபதன்பேத பவறமெசோன ஃசோபேர்க்குஷன் குறத்த
வி கிடையமெலல.  இத ஒட்டபமெிசோத்தமெிசோக அபமெரக்கிசோவில
மமூக மெற்றம அரசியல உறவுகளைத தன்டைகமெடைகயக்
குறத்தக் கிசோட்டகின்ற வி கிடையமெிசோகும.  ஜனநிசோயகத்தின்
மினுமினுபபேிசோன பேகுதி உடைக கிடைத்பதறயபபேட்ட
விட்டிருக்கிறத.  இததிசோன் இரிசோணுவச் மட் கிடைம
சோதிசோற்றமெளிக்கின்ற விதமெிசோகும.

பமயின்ட் லூயிஸ நகரன் ஒரு சிறய புறநகர்ப பேகுதியின்
நிகழ்வுகள அபமெரக்கிசோவில க கிடைந்த 15  வரு கிடைங்களின்

கிசோலத்தில உருபபபேற்ற வந்திருந்த எதிசோர்த்தத்டைகத
திடதிபபபேன்ற அமபேலத்திற்கு பகிசோண்டவந்திருக்கிறத. 2000
ம ஆண்டின் திரு கிடைபபேட் கிடை சோதர்தடைகலத் பதிசோ கிடைர்ந்த,  ஆளும
வர்க்கமெிசோனத ஒவ்பவிசோரு அடிபபேடைக கிடை ஜனநிசோயக உரடைகமெயின்
அத்தியிசோவசிய பேிசோகங்கடைகளைக் கழற்றபயறவதற்கிசோன மிசோக்கிசோக
2001,  பமப கிடைமபேர் 11  அன்ற ந கிடைந்த திசோக்குதலகடைகளையும
"பேயங்கரவிசோதத்தின் மீதிசோன சோபேிசோடைகரயும" பேயன்பேடத்தியத.   

உரய நடைக கிடைமுடைகறகளின் வழி இலலிசோமெல அபமெரக்க
குடிமெக்கடைகளை டைககத பமய்வதற்கும மெற்றம அவர்கடைகளை
பேடபகிசோடைகல பமய்வதற்குசோமெ கூ கிடை உரடைகமெ உளளைதிசோக
ஜனிசோதிபேதி அறவிக்கிறிசோர்.  அபமெரக்க உளைவு முகடைகமெகள,
FBI  மெற்றம உளளூர் சோபேிசோலிஸ பேடைக கிடைகளு கிடைன் சோமர்ந்த
சோவடைகல பமய்த, ஒவ்பவிசோரு அபமெரக்கரன் அரசியல மெற்றம
மமூக உறவுகடைகளையும கண்கிசோணிக்கின்றன.

இந்த ந கிடைவடிக்டைகககளு கிடைன் டைககசோகிசோர்த்த திசோயகப
பேிசோதகிசோபபுத் தடைகற மெற்றம அபமெரக்க வ கிடைக்கு கட் கிடைடைகளையகம
(US  Northern  Command)  ஆகியவற்றன் ஸதிசோபேகமும
ந கிடைந்சோதறயிருக்கிறத.  இரண் கிடைிசோவத கூறபபேட் கிடைதிசோனத
அபமெரக்கிசோவிற்குளளைிசோக இரிசோணுவ ந கிடைவடிக்டைககடைகளை
சோமெற்பேிசோர்டைகவ பமய்கின்ற முதன்முதல கட் கிடைடைகளையகமெிசோக 2002
இல அடைகமெக்கபபேட் கிடைத.

அபமெரக்கிசோவிற்குளளைிசோக இரிசோணுவ ந கிடைவடிக்டைகககளுக்கிசோன
திட் கிடைமி கிடைல என்பேத மிக முன்சோனறய நிடைகலயில இருக்கிறத.
வியிசோழனன்ற உலக சோமிசோமலிம வடைகலத் தளைத்தில
குறபபி கிடைபபேட்டிருந்தவிசோற,  நகர்பபுற மண்டைக கிடைகள குறத்த
பபேன் கிடைகனின் மூசோலிசோபேிசோய உத்தி விவரபபுகளில நியூசோயிசோர்க்
நகரல தடைகலயீட பமய்வத குறத்த சோநர்வு ஆய்வுகள
இ கிடைமபபேற்றருக்கின்றன.  வர்க்க சோமெிசோதலுக்கிசோன ஒரு
தூண்டியிசோக இருக்கக் கூடிய "தீவிரமெிசோன வருவிசோய்
ஏற்றத்திசோழ்வு"  திசோன் "ஸதிரமின்டைகமெக்கிசோன பிரதிசோன
உந்தமக்தி"யிசோக இரிசோணுவத்தினிசோல குறபபி கிடைபபேட்டிருக்கிறத.
முழ வீச்சிலிசோன இரிசோணுவ ஆட்சிக்கிசோன வடிவங்கள மெற்றம
பபேிசோறமுடைகறகள குறத்த பேல விவிசோதங்கள திடைகரமெடைகறவில
நடைக கிடைபபேற்ற வந்திருக்கின்றன.

ஒரு புதிய நிதிபிரபுத்தவத்தின் மமூக மெற்றம அரசியல
நலன்களைத கிசோவலனிசோகச் பமயலபேடகின்ற ஒரு பேரந்த மெற்றம
கணாடக்கில வரிசோத இரிசோணுவ-உளைவு-சோபேிசோலிஸ எந்திரத்தினிசோல
அபமெரக்கிசோ தடைகலடைகமெ திசோங்கப பபேற்றளளைத.
உத்திசோயிசோகபூர்வ அரசியல அடைகமெபபுகள எலலிசோம எந்த
பவகுஜன மமூக அடிபபேடைக கிடையும இலலிசோத பவற்றக்
கூடகளைிசோக இருக்கின்றன. 

மக்திவிசோய்ந்த பபேருநிறவன மெற்றம நிதி நலன்களுக்கு
பிரதிநிதியிசோக சோமடைகவ பமய்கின்ற ஒரு ஜனிசோதிபேதியிசோல இடைகவ
அத்தடைகனயும சோமெற்பேிசோர்டைகவ பமய்யபபேடகின்றன.  பிரவுண்
பகிசோடைகல பமய்யபபேட்ட ஐந்த நிசோட்களுக்குப பின்னர்,
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மிசசோர, ஃசபேர்க்குஷன:
தோயகத்தில சபேோர்



மமபிரதிசோய விசோர்த்டைகதகடைகளை உதிர்பபேதற்கிசோக ஒபேிசோமெிசோ
அவர் ஓய்பவடத்தக் பகிசோண்டிருந்த மெிசோர்த்திசோ'
பேண்டைகணாடத்சோதிசோட் கிடைத்தில இருந்த முன்
பகிசோண்டவரபபேட் கிடைிசோர்.

"ஃசோபேர்க்குஷன் வீதிகளில அடைகமெதியும மமெிசோதிசோனமும
நிலவ சோவண்டிய கிசோலம இத" என்ற அறவித்த ஒபேிசோமெிசோ,
நிரிசோயுதபேிசோணியிசோன ஒரு இடைகளைஞர் மெரணாடதண் கிடைடைகன
அளிக்கபபேட் கிடைடைகதபசோபேிசோல பகிசோலலபபேட் கிடைடைகத எதிர்த்த
நடைக கிடைபபேற்ற ஆர்பபேிசோட் கிடைங்கடைகளை,  ஏற்கனசோவ
ஏரிசோளைமெிசோசோனிசோர் டைககத பமய்யபபேடவதில
விடைகளைந்திருக்கும சோபேிசோலிஸ அ கிடைக்குமுடைகற அடைகல
ஒன்ற கிடைன் மமெிசோனபபேடத்தினிசோர்.

தனத நிர்விசோகத்தின் வடைகரயடைகறயிசோக ஆகியிருக்கக்
கூடிய எலடைகலயற்ற சோவ கிடைதிசோரத்தனத்த கிடைன் ஒபேிசோமெிசோ, "நிசோம
அடைகனவருசோமெ ஒசோர அபமெரக்கக் குடமபேத்தின் அங்கம"
என்பேடைகத ஒவ்பவிசோருவரும நிடைகனவுகூர சோவண்டம என்ற
வலியுறத்தினிசோர்.  அவர் சோமெலும பதிசோ கிடைர்ந்திசோர்:
"பபேிசோதவிசோன விழமியங்களில நிசோம ஒன்றபேட்ட
நிற்கிசோறிசோம,  மட் கிடைத்தின் கீழ் அடைகனவரும மமெம
என்பேதிலிசோன நமபிக்டைகக,  பபேிசோத ஒழங்கிற்கிசோன
அடிபபேடைக கிடை மெரயிசோடைகத மெற்றம அடைகமெதியிசோன பபேிசோத
ஆர்பபேிசோட் கிடைத்திற்கிசோன உரடைகமெ,  நமமிலிசோன ஒவ்பவிசோரு
தனி ஆண்,  பபேண்,  மெற்றம குழந்டைகதயின்
கண்ணியத்திற்குமெிசோன மெரயிசோடைகத,  அத்த கிடைன் நமெத
அரமிசோங்கம என்ற வருமசோபேிசோத பபேிசோறபசோபேற்பேதற்கிசோன
அவசியம ஆகியடைகவ இதில அ கிடைங்கியுளளைன. "

ஃசோபேர்க்குஷன் நிகழ்வுகளைிசோல அமபேலத்திற்கு வந்திருக்கக்
கூடிய அபமெரக்க விசோழ்க்டைககயின் எதிசோர்த்தத்டைகத
ஒபேிசோமெிசோவின் சோதன் குடைகழத்த விசோர்த்டைகதகளைிசோல மூடி
மெடைகறத்த வி கிடை முடியிசோத. "ஒசோர அபமெரக்கக் குடமபேம"
இலடைகல மெிசோறிசோக வர்க்கப பிளைவுகளைிசோல பிளைக்கபபேட் கிடை
ஒரு மமூகம திசோன் இருக்கிறத.  "மட் கிடைத்தின் கீழ்
அடைகனவரும மமெமெிசோக"  இலடைகல மெிசோறிசோக
பேணாடக்கிசோரர்களுக்கு என ஒரு மட் கிடைமும ஏடைகழகளுக்கு என
இன்பனிசோரு மட் கிடைமும திசோன் இருக்கிறத.

"அடைகமெதியிசோன பபேிசோத ஆர்பபேிசோட் கிடைத்திற்கிசோன உரடைகமெ"க்கு
மெரயிசோடைகதயளிபபேத குறத்த ஒபேிசோமெிசோவின் நடிபபு எலலிசோம,
பமெட்சோரிசோபபேிசோலிட் கிடைன் பமயின்ட் லூயிஸ பிரிசோந்தியம
உளபே கிடை உளளூர் சோபேிசோலிஸ பேடைக கிடைகடைகளை
இரிசோணுவமெயமெிசோக்குவதற்கிசோன பபேன் கிடைகனின் பேல
பிலலியன்  கிடைிசோலர் திட் கிடைங்கடைகளை எலலிசோம அவர்
விரவிசோக்கியிருபபேதில பபேிசோய்யிசோகி விட்டிருக்கிறத.  2013
ஆம ஆண்டில மெட்டம உளளூர் சோபேிசோலிஸ பேடைக கிடைகளுக்கு
450 மிலலியன்  கிடைிசோலர் அளைவுக்கு மிசோதனங்கடைகளை வழங்கிய
1033  என்றடைகழக்கபபேடம கூட் கிடைரமிசோங்கத்தின்
சோவடைகலத்திட் கிடைத்தில ஃசோபேர்க்குஷன் சோபேிசோலிஸ தடைகறயும
பேங்குபேற்றயுளளைத.

அரமிசோங்கத்தின் "பபேிசோறபசோபேற்கும தன்டைகமெ"டைகயப
பபேிசோறத்தவடைகர,  வலிந்த பதிசோ கிடைங்கிய சோபேிசோர்கள முதல

உளநிசோட்டிலிசோன சோவவு மெற்றம சித்திரவடைகத வடைகர எண்ணாடற்ற
மட் கிடைவிசோரிசோதமெிசோன ந கிடைவடிக்டைகககடைகளை ந கிடைத்தியிருக்கக் கூடிய
ஒரு அரமிசோங்கத்தின் தடைகலடைகமெயில திசோன் ஒபேிசோமெிசோ
அமெர்ந்திருக்கிறிசோர்.  இந்தக் குற்றங்களுக்சோகிசோ,  அலலத
வங்கிகள மெற்றம முக்கிய பபேருநிறவனங்கள
பபேிசோருளைிசோதிசோரத்டைகத சூடைகறயிசோடவதற்சோகிசோ எந்தவிதப
பபேிசோறபசோபேற்பும கிடைக கிடையிசோத.

ஒபேிசோமெிசோ கூறயிருக்கும கருத்தகள,  அபமெரக்கிசோவில மமூக
உறவுகளின் நிடைகலடைகமெ குறத்த உயர்ந்த பேதட் கிடை நிடைகலடைகய
வஞ்சித்தன.  எவ்விசோறருபபினும ஃசோபேர்க்குஷன் மெற்றம நிசோட
முழவதிலுமெிசோன சோகிசோபேத்தின் கீழடைகமெந்த நிர்க்கதியிசோன
பபேிசோருளைிசோதிசோர நிடைகலடைகமெகடைகளைக் குறத்த அவர் ஒசோரபயிசோரு
முடைகறயும கூ கிடை குறபபி கிடைவிலடைகல.  வறடைகமெ,  பேட்டினி மெற்றம
பபேிசோருளைிசோதிசோர பேிசோதகிசோபபின்டைகமெ ஆகியடைகவ பபேருகிச்
பமலவடைகத நிவர்த்தி பமய்வதற்கிசோன ஆசோலிசோமடைகனயிசோக,
சோமெலும ஒடக்குமுடைகறடைகயத் தவிர சோவற எந்தபவிசோரு
ஆசோலிசோமடைகனயும அவர கிடைசோமெிசோ அலலத அபமெரக்க ஆளும
வர்க்கத்தின் சோவபறந்தப பிரதிநிதியி கிடைசோமெிசோ இலடைகல.

அபமெரக்கிசோ ஒரு கத்தியின் விளிமபில நின்ற
பகிசோண்டிருக்கிறத.  நீண் கிடை கிசோலமெிசோக அ கிடைக்கி
டைகவக்கபபேட்டிருந்த மமூகப பேதட் கிடைங்கள எலலிசோம
பேகிரங்கமெிசோன மெற்றம பவடிபபு மிகுந்த வடிவங்கடைகளை
எடக்கத் பதிசோ கிடைங்கியிருக்கின்றன, அத்த கிடைன் ஆளும வர்க்கம
அதன் இறதித் திசோக்குதடைகலயும பதிசோ கிடைங்கி விட்டிருக்கிறத.

பமன்ற ஆண்டில சோபேிசோஸ கிடைன் பதிசோ கிடைர்ஓட் கிடை
குண்டபவடிபபுகடைகளைத் பதிசோ கிடைர்ந்த அறவிக்கபபே கிடைிசோத
இரிசோணுவச் மட் கிடைத்தின் கீழ் சோபேிசோஸ கிடைன் நகரம பகிசோண்ட
வரபபேட் கிடை மமெயத்தில,  ஒரு வரலிசோற்ற எலடைகலவரமபு
க கிடைக்கபபேட்டிருக்கிறத என்ற உலக சோமிசோமலிம வடைகலத் தளைம
எச்மரக்டைகக விடத்தத.  நகர் மு கிடைக்கபபேட்டிருபபேதிசோனத
"அபமெரக்கிசோவில மர்விசோதிகிசோர ஆட்சி வடிவங்கடைகளை
ஸதிசோபிபபேதற்கிசோன பமயலபேிசோட்ட விதத்டைகத சோதிசோலுரத்த
பவளிக்கிசோட்டியிருக்கிறத"  என்ற உலக சோமிசோமலிம வடைகலத்
தளைம எழதியத.          

இந்த மெதிபபீட ஒரு அளைவுக்கதிகமெிசோனத என்பேதிசோக
கருதியவர்களும இருக்கசோவ பமய்தனர்.  வி கிடையங்கள
உண்டைகமெயிசோலசோய அந்த அளைவுக்கிசோ சோபேிசோய் விட்டிருந்தன?
ஆம,  அந்த அளைவுக்குத் திசோன் சோபேிசோய் விட்டிருக்கின்றன
என்பேசோத ஃசோபேர்க்குஷன் வீதிகளில எடத்தக்
கிசோட் கிடைபபேட்டிருக்கிறத.     

க கிடைந்த விசோரத்தின் நிகழ்வுகள இன்னுபமெிசோரு கூரய
எச்மரக்டைககயிசோக பேிசோர்க்கபபே கிடை சோவண்டம.  ஜனநிசோயக ஆட்சி
வடிவங்கள எலலிசோம, முதலிசோளித்தவ ஆட்சிமுடைகற பதிசோ கிடைர்ந்த
நீடிபபேதற்கும,  அதன் தவிர்க்க முடியிசோத
விடைகளைபபேிசோருட்களைிசோன சோபேிசோர் மெற்றம மமூக
மமெத்தவமின்டைகமெக்கும இணாடக்கமெற்றதிசோக இருக்கிறத.
சோமிசோமலிமமெிசோ அலலத மர்விசோதிகிசோரமெிசோ என்பேத திசோன்
பதிசோழிலிசோளை வர்க்கத்தின் முன்பேிசோக இருக்கும பதரவிசோக
இருக்கிறத.
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