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යේවා

ෂිංටනයේ “නිමක් නැති යුද්ධ” නතර කිරීම
නාමයේ න් ඊසානදිග සිරි ායේ සිට එක්සත්
ජනපද හමුදා ආපසු යේගන්වා ගැනීමට එක්සත් ජනපද ජනාධිපති
යේ,ානල්ඩ් ට්රම්ප් කල නියේ ෝග යේද්ශපාලන අග්නි ජාල කට හසු
වී තියේ9 . හමුදා ඉවත් කර ගැනීමට වියේරෝධ පල කරමින්
ඩියේමාක්රටික් යේකාංග්රස් මන්,ල කථානායිකා නැන්සි යේපයේලෝසි
ට්රම්ප්යේග් උග්රතම රිප9ලිකානු ආරක්ෂක ා වන යේසයේනට් සභික
ලින්ඩ්යේස් ග්රැහැම් සමඟ එක්වී තියේ9 . යේපයේලෝසි තම ග්රැහැම්
හමුවීම පිලිබඳ ව ට්වීට් කරමින් යේමයේස් පැවසී : “අපයේග් පලමු
කාර් නි ම වූයේ සිරි ාව තුල ජනාධිපතිවර ායේග් භ ානක
තීරන වහාම අවලංගු කිරීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වී , ද්විමන්,ල
ඒකාබද්ධ යේ ෝජනාවක් තිබි යුතු බවට එකඟ වීම යි.”
ඩියේමාක්රටික් ජනාධිපති අයේප්ක්ෂකයින් පැහදිලිව ම
සිරි ායේවන් එක්සත් ජනපද ඉවත් වීයේම් තර්ජන තරයේ යේහලා
දැක ඇති අතර , ඔවුන්යේගන් යේබායේහෝ යේදයේනක් , රට තුල
යේපන්ටගනයේ පස් අවුරුදු සෘජු මිලිටරි මැදිහත්වීම තුල
යේවාෂිංටනයේ ගැත්තර යේගා,බිම් හමුදාවක් යේලස යේස්ව කල
සිරි ායේ කුර්දි වයිපීජී මිලීෂි ා භටකායේ අනතුරුදා ක තත්ව
හුවා දක්වමින් සිටිති.
අනුමාන යේලස යේ,යේමාක්රටික් [ජනාධිපතිවරන අයේප්ක්ෂකපරි.] යේපරමුයේන් සිටිතැ යි සැලයේකන යේජෝ බියේ,න් “ඔහු කල යේද
ලැජ්ජාවක්” ැයි ප්රකාශ කයේල් . මිලි න කට අධික ඉරාක
ජාතිකයින්යේග් ජීවිත බිලිගත් යේබාරු මත පදනම් වූ එක්සත් ජනපද
සාපරාධී ආක්රමනකාරී යුද්ධ ට සහා දැක්වීම සඳහා එම බියේ,න්
ම තම ඡන්ද දීම ගැන යේහෝ තවත් සි දහස් ගනනක් ඝාතන
යේකරුනු ලිබි ාව සහ සිරි ාව තුල පාලන තන්ත්ර යේවනසක් සඳහා
සීඅයිඒ යුද්ධ සංවිධාන කිරීම තුල තම භූමිකාව ගැන යේහෝ කිසිදු
ලැජ්ජාවක් ප්රකාශ කර නැත..
“ජාතික ආරක්ෂාව” සම්බන්ධ කාරනාවල දී ඔහුයේග්
විශ්වසනී ත්ව විදහා දැක්වීමට අවස්ථාවක් අහිමි යේනා කර
ගනිමින් බර්නි සෑන්,ර්ස් යේමයේස් ප්රකාශ කයේල් : “ඇමරිකානු
හමුදා සමග සටන් යේකාට මි ගි මිතුරන්ට ඔබ පිටු යේනා පෑ යුතු
. ඔබ එයේස් යේනා කල යුතු . ” ඇමරිකාවට “ කපා යේකාටා
දුවන්නට” යේනා හැකි අතර දකුනු වි ට්නාමයේ තම මිතුරන්
අතහැර දැමි යේනා හැකි
න්න, 1960 හා 1970 ගනන්වල දී
වි ට්නාමයේ න් හමුදා ඉවත් කර ගැනීමට එයේරහිව යේජාන්සන් හා
නික්සන් විසින් කරන ලද ප්රධාන තර්ක වූ බව සෑන්,ර්ස්
පහසුයේවන් ම අමතක කර ඇත.
ඇයේග් පැත්යේතන්, එලිසයේබත් යේවාරන් යේදපිටකාට්ටු යේලස
කතා කරමින්, යේමම අවස්ථාව සඳහා යේහාඳ ම නිස්සාර කි මන
යේසා ා ගත්තා : “අපි අයේප් හමුදා අප රටට යේගදරට යේගන ආ
යුතුයි, නමුත් අප එයේස් කල යුත්යේත් අපයේග් ආරක්ෂාවට ගරු
කරන ආකාර ටයි.” යේවනත් වචන වලින් කිවයේහාත් එක්සත්
ජනපද සිරි ායේ දිගට ම යුද්ධ කල යුතු යි.
එක්සත් ජනපද යුද න්ත්ර සඳහා යේ,ාලර් බිලි න 750 ක
අරමුදලක් ලබායේගන ඇති අතර , ඉරාන සමඟ ගැටුමකට
සූදානම් වීම සඳහා තවත් එක්සත් ජනපද භට න් 3,000 ක් සවුදි

අරාබි ට යේ ාදවන යේලස පසුගි සතියේ නියේ ෝග කල ට්රම්ප් ,
සාමකාමියේ ක් යේනා යේ . ඔහු යේමෝ,යේ ක් ද යේනා යේ .
වියේශ්ෂයේ න් චීන ට එයේරහි ව,ා විශාල යුද්ධ සඳහා ඔහු සූදානම්
වන විට පවා, ඇෆ්ගනිස්ථානයේ හා මැදයේපරදිග යේවාෂිංටනයේ
යුද්ධ අවසන් කරන යේලස ඔහු කල මහජන ආ ාචනා යේමම
මැදිහත්වීම්වලින් යේහම්බත් වූ ඇමරිකානු ජනගහන ට ම්
අස්වැසිල්ලක් යේගන යේදන බව ඔහු දනී.
තම ආදරනී න් යේවනුයේවන් එක පිට එක හමුදා රැඳවීම්වල
යේ දී දරුනු ශාරීරික හා මානසික තුවාල සහිතව ආපසු පැමිනි අ
විසින් යේගවන ලද යේ‚දජනක පිරිවැයේ පී,ාව වින්දා වූ ,ගිනි
යේනා හැකි පවුල් සම්බන්ධයේ න් ගත් විට යේම වියේශ්ෂ වශයේ න්
අදාල කාරන කි. සැලකි යුතු යේලස, ටයිම් සඟරායේ වර්තමාන
කලාපයේ කවරයේ කතාව අවධාන
යේ ාමු කරන්යේන්
“ඇමරිකායේ අඛන්, යුද්ධ ” යේකයේරහි . ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දී
එක් යේසාල්දාදුයේවකුයේග් මරන ඔහුයේග් බිරිඳ සහ දරුවන්
යේකයේරහි ඇති කල බලපෑම පිලිබඳ යේ දනාකාරී විස්තර ක් ඊට
ඇතුලත් .
වියේ ෝ දුකින් යේපයේලන පවුයේල් කතාවට යේපර රචනාවක ,
නවකතාකරුයේවක් යේමන් ම නාවික ප්රවීනයේ ක් වන එලි ට්
ඇකර්මන් යේමයේස් ලි යි . ආසන්න වශයේ න් 7,000 ක්
[ඇමරිකානුවන්] මි ගි සහ 50,000 කට වැඩි පිරිසක් තුවාල
ලැබූ, “දශක යේදකකට ආසන්න යුද්ධයේ බර විශාල වශයේ න්
උසුලා ඇත්යේත් අපයේග් ජනගහනයේ 1% විසිනි."
ට්රම්ප් සඳුදා ට්වීට් කරන විට යුද්ධ පිලිබඳ ටයිම් ආවරන
ගැන දැන සිටි බවට සැක ක් නැත: “මැදයේපරදිග අවුල් ජාල කට
අප හසු කරගත් අ ම එහි රැඳී සිටීමට ව,ාත් කැමති අ යි! කිසිදා
අවසාන ක් නැති යුද්ධ අවසන් වනු ඇත .” යේ,යේමාක්රටිකයේ ෝ
ට්රම්ප්ට යුද වියේරෝධී ජනාධිපතිවරයේ කු යේලස වංචනික යේලස
යේපනී සිටීමට යේද්ශපාලන යේකාන්යේද්සි නිර්මාන කරමින් සිටිති.
ට්රම්ප්ට එයේරහි ඩියේමාක්රටික් පක්ෂයේ විරුද්ධත්වයේ ප්රතිගාමී
ස්වභාව නි යේ ෝක් ටයිම්ස් පුවත්පයේත් පිටුවලට ව,ා පැහැදිලි
ව ප්රකාශ වූ තැනක් ඇත්යේත් නැත.
“ට්රම්ප් යේම් දැන් සදාචාරාත්මක හා මූයේලෝපායික
යේ‚දවාචක ක් ඇති කයේල් ” න මාතෘකාවකින් යුත්
කතුවැකි කින්, එක්සත් ජනපද හමුදා භටයින් 1,000 ක් පමන
ඊසානදිග සිරි ායේවන් ඉවත් කිරීමට ට්රම්ප් ගත් තීරන
“සදාචාරාත්මකව යේමන් උපා මාර්ගිකව එතරම් යේත්රුමක් නැති”
බවට ටයිම්ස් යේචෝදනා කරන්යේන් , මැද යේපරදිග පූර්ව-කාලීන
ටත් විජිත රටක නීතිවියේරෝධී අධිරාජ්යවාදී වාඩිලෑමක "වත්මන්
තත්ව " “මුලුමනින්ම තිරසාර වී” ඇත යි අවධාරන කරන අතර
.
ටයිම්ස් පුවත්පත පවසන්යේන් , “තීරන දාහක් සිරි ාව සහ
තුර්කි
අතර යේද්ශසීමාව පිලිබදව ගනිමින් යේතයේම් ම
තීරකයේ කුයේලසින් එක්සත් ජනපද යේමයේහ
වුනු නමුත්”
ට්රම්ප්යේග් එක් “හදිසි " තීරන ක් පමනක් “පසුගි දින කීප තුල
කලාප පුරා පැතිරී ඇති අවුල් සහගත යේල් වැගිරීම් වලට මග
පෑදු" බව යි.

සිරි ායේ එක්සත් ජනපද හමුදා නීතිවියේරෝධී යේලස
යේ දවීමට තුඩු දුන් යේමම “තීරන දහයේස්” සෑම එකක් ම ගනු
ලැබුයේ ඇමරිකානු ජනතාවට යේහායේරන් බව සඳහන් කිරීම
ටයිම්ස් කතුවරු යේනා සලකා හරිති.
“කලාප පුරා පැතිරී ඇති අවුල් සහගත යේල් වැගිරීම්” ගැන
කතුවැකියේ හි විලාප අතිශයින්ම කුහක
. අයිඑස්අයිඑස්
සංවිධාන ට එයේරහි ඊනි ා යුද්ධයේ දී සමූලඝාතන යේකරුනු
දස දහස් ගනන් සිරි ානුවන්ට නි යේ ෝක් ටයිම්ස් කුමන
අවධාන ක් ලබා දුන්යේන් ද ? යේමම යුද්ධයේ දී කුර්දි වයිපීජී
මිලීෂි ා හමුදා රකා හා අයේනකුත් සිරි ානු නගර සුන්බුන් බවට
පත් කල එක්සත් ජනපද ගුවන් යුද්ධ ක් සඳහා යේගා,බිම ගැත්තර
හමුදාවක් යේලස යේස්ව කයේල් . සිරකරුවන් 11,0000 ක් පමන
(සමහයේරක් 12 හැවිරිදි වියේ පසුවන ) තාවකාලික මඩුවල
යේපාලව මත සාඩින් යේමන් තදබද කර ආසන්න හාමතට ටත්
කර, කුර්දි මිලීෂි ා භටයින් විසින් මුර යේකරුනු , රැඳවුම් කඳවුරු
ගැන “වාර්තාගත පුවත්පත” කුමන උත්සුක ක් යේපන්වන ලද්යේද්
ද?
එයේස්ත් නැතිනම්, ප්රජාතන්ත්රවාද ට පක්ෂ “කැරලිකරුවන්”
යේලස ප්රශංසා කරන ලද්දා වූ ද , යේම් වන විට කුර්දි මිලීෂි ා
හමුදාවන්ට එයේරහිව තුර්කි හමුදාව සමග සටන් කරමින් සිටින්නා
වූ ද, සීඅයිඒ පිටුබල ලත් යේමම ඉස්ලාමී මිලීෂි ාවන් ම යේ ාදා
ගනිමින්, පාලන තන්ත්ර යේවනසක් සඳහා යුද්ධ ක් ආරම්භ කිරීම
සම්බන්ධයේ න් ඔබාමා පාලනාධිකාර ට කුමන සදාචාරාත්මක
“ලැජ්ජාවක්” එකතු වී තියේ9 ද? එම යුද්ධ දල වශයේ න් 500,000
ක් පමන සිරි ානුවන් මරා දමා ඇති අතර , රයේට් ජනගහනයේ න්
අ,ක් අවතැන් කර, මිලි න ගනනක් පිටුවහල් කර ඇත.
සිරි ායේ කුර්දි ජනතාවට එල්ල යේකයේරමින් තියේබන
ප්රචන්,ත්ව යේ‚දජනක . යේකයේස් යේවතත් , කුර්දි ධයේන්ශ්වර
ජාතිකවාදී නා කත්ව විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර් භාර
අදූරදර්ශී යේමන් ම සාපරාධී
. නැවත
වතාවක්,ඔවුන්
අධිරාජ්යවාද ට තම වැගන් රථ
(සංවිධාන ) ඇමිනුයේ ,
වාර්ගික කුර්දි රාජ්ය ක් ඇටවීමට එහි සහයේ ෝග ලබා ගැනීයේම්
අයේප්ක්ෂායේවනි. ප්රතිඵල මුලුමනින්ම පුයේරෝකථන කල හැකි වි .
ඉරානයේ ෂා හා ඉරාකයේ සදාම් හුයේස්න් අතර
1975 දී
තැරැ කාර ගනුයේදනුවකින් පසුව , කුර්දිවරුන් පාවා දීයේමන් පසු
යේහන්රි කිසිංගර් කුප්රකට යේලස ප්රකාශ කල පරිදි, “රහසිගත ක්රි ාව
මිෂනාරි යේස්ව සමග පටලවා යේනා ගත යුතු .”
නි යේ ෝක් ටයිම්ස් කතුවැකි එහි අතිශ නින්දිත යේ-දයේ
දී, “එක් කලක මිතුරන් ඔවුන්යේග් ඉරනමට අත්හල , උදාහරන
වශයේ න් යේ9 ඔෆ් පිග්ස්
(කියුබායේ )ආක්රමන ; දකුනු
වි ට්නාමයේ පරාජ ... වැනි සිදුවීම්වලින් හැඩි වූ” එක්සත්
ජනපද ඉතිහාස ක සන්දර්භ තුල ට්රම්ප්යේග් ක්රි ාමාර්ග තබයි.
යේවාෂිංටනයේ “පාවාදීම්” පිලිබඳ උදාහරන යේලස ටයිම්ස්
පුවත්පත යේ9 ඔෆ් පිග්ස් ආක්රමන යේහෝ සයියේගාන් වැටීම පහත
යේහලීම ඔප්පු කරන්යේන් පැරනි -ලිබරල් මාධ්යයේ දැඩි
දක්ෂිනාංශික මාරුව යි.
සීඅයිඒ සංවිධානයේ න් විවෘත එක්සත් ජනපද සහා අවශ්ය
යේනා වන බවට සහතික ක් ලැබීයේමන් පසු , 1961 දී ජනාධිපති
යේජෝන් එෆ් යේකනඩි ඔහුයේග් පූර්වගාමි ා වූ ඩ්වයිට් අයිසන්හවර්
විසින් සැලසුම් කරන ලද කුලී යේ±වා ආක්රමන ට අනුමැති
දුන්යේන් . යේකයේස් යේවතත්, කුලී යේ±වා න් යේ9 ඔෆ් පිග්ස් යේවරලට
ඇද දමා ඇති බවත්, ආක්රමන ව්යසන ක් බවත් පැහැදිලි වූ විට

ආක්රමන යේ9රා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව
යේ ාදවන යේලස, සීඅයිඒ සංවිධාන යේකනඩිට බලපෑම් කයේල් .
සීඅයිඒ අධ්යක්ෂ, කුප්රකට ඇලන් ,ලස් උපකල්පන කයේල්
යේකනඩි නින්දිත පරාජ ක් වලක්වා ගැනීම සඳහා ඒජන්සියේ
භ ායේ²ෝහන (9ලැක්යේම්ල්) වීමට ඉ, යේදනු ඇති බව යි. එයේහත්
යේසෝවි ට් සමූහාන්ඩුව සමඟ සීතල යුද්ධ ගැටුමක් අවුලුවනු
ඇතැයි බියේ න් සිටි යේකනඩි , අසතුටුදා ක යේලස සැලසුම්
යේකරුනු වික්රම , පාලන තන්ත්ර යේවනසක් සඳහා වූ පූර්න පරිමාන
එක්සත් ජනපද යුද්ධ ක් බවට පරිවර්තන යේනා කිරීමට තීරන
කයේල් . එවකට යේකනඩියේග් ක්රි ාව ලිබරල් ඩියේමාක්රටිකයින්
විසින් දකිනු ලැබුයේ සීඅයිඒ සංවිධානයේ භ ානක අවදානම්
සීමාවට ාම ධෛධර් සම්පන්නව ප්රතික්යේ´ප කිරීමක් යේලස .
දැන් ටයිම්ස් විසින් යේකනඩියේග් ක්රි ාව ඉදිරිපත් කරන්යේන්
පාවාදීමක් යේලස .
යේ9 ඔෆ් පිග්ස් ව්යසනයේ න් ඉක්බිතිව තමන් “සීඅයිඒ
සංවිධාන කැබලි දහසකට යේබදා සුලඟට විසුරුවා හැරි ” හැකි
යේ වා යි ප්රාර්තනා කරන බව යේකනඩි පැවසූ බව උපුටා දැක්වුනි .
යේමම ප්රකාශ කර වසර යේදකහමාරක් ඇතුලත ඔහු ඝාතන
කරන ලදී. යේබායේහෝ යේදයේනකුට යේමම “පාවාදීම” සහ යේකනඩි
ඝාතන අහම්බ සහසිද්ධීන් යේනා යේ .
වි ට්නාම සම්බන්ධයේ න් ගත් කල , එක්සත් ජනපද
ජනගහනයේ න් අතිමහත් බහුතර කට , 1975 අයේµල් මාසයේ දී
සයියේගානයේ න් එක්සත් ජනපද පලා ායේම් නින්දිත තත්ව න්
සාපරාධී යුද්ධ ක උචිත අවසාන කි.
ටයිම්ස් විසින් යේමම ඉතිහාස නැවත ලිවීයේමන් පිලිබිඹු
වන්යේන් එක්සත් ජනපද පාලක ප්රභූ පැලැන්ති යේමන් ම ධනවත්
ඉහල මධ්යම පංති හා ධනවතුන්යේගන් සමන්විත වන පුවත්පයේත්
ම ප්රධාන පාඨක පිරිස දක්ෂිනාංශ ට ඇලවීම යි.
අද, ඩියේමාක්රටික් පක්ෂ සීඅයිඒ සංවිධානයේ යේහාරනෑව වී
ඇත්යේත්, ධවල මන්දිර රුසි ාව යේකයේරහි ඕනෑවට ව,ා
සහනදා ක වියේද්ශ ප්රතිපත්ති ක් අනුගමන කර ඇත යි න
ඔත්තුයේස්වා ඒජන්සියේ උත්සුක න්ට අනුව ට්රම්ප්ට එයේරහි තම
රහස් යේදෝෂාභියේ ෝග පරීක්ෂන මුලුමනින් ම හැ,ගස්සමිනි.
1960 සහ 70 දශකවල මධ්යම පන්තික වියේරෝධතා
ව්යාපාර න්යේගන් මතු වූ සි ලු
ව්යාජ වාම
සංවිධාන ,
යේ,යේමාක්රටික න් පසු පස මින් සහ “මානව අයිතීන් ” හා
ඊනි ා “ප්රජාතන්ත්රවාදී විප්ලව” නාමයේ න් අධිරාජ්යවාදී ආක්රමන
යුක්තිසහගත කරමින් සිටින අධිරාජ්යවාදී ගැත්තන් බව
අතිශයේ ෝක්තියේ න් යේතාර ව විස්තර කල හැකි .
කම්කරු පන්තියේ සහ තරුනයින්යේග් විශාල යේකාටස් ට්රම්ප්
පරිපාලන ට සතුරු නමුත්, යුද ගැති ඩියේමාක්රටික න්යේග් කඳවුර
තුල විකල්ප ක් යේනා දකී.
ට්රම්ප්ට එයේරහි සටන සාර්ථක වීමට නම් එ ඩියේමාක්රටික්
පක්ෂ ට ස්වාධීන ව හා විරුද්ධ ව සංවිධාන වි යුතු . එහි
පරමාර්ථ සීඅයිඒ සහ යේවෝල් වීදි විසින් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි
“ජාතික ආරක්ෂායේ ” ආරක්ෂාව යේනා ව, ඊට යේවනස් ව
සමාජවාද සඳහා වන අරගල සහ ජාත්යන්තර කම්කරු
පන්තියේ එක්සත්කම ආරක්ෂාවයි.
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