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කයේ� විනිසුරුවා ,  ජූරිය  හා  ගහලයා  යේලස  යලි
වතාවක් තමන් ව ම වාත්තු කරගන්නා එක්සත්

ජනපද අධිරාජ්යවාදය,  විනාශකාරී ගම්යයන් සහිත ව මැද යේපරදිග
තුල දියත් කරන තවත් යුද්ධයක් යේදසට ඉව බව නැති යේලස ඇදී
යමින් සිටී.  යේමවර යේවාෂින්ටනය ඉරානයට එයේරහි යුද්ධය සඳහා
කඩතුරාව  යේලස  ඩැහැයේගන  ඇත්යේත් සැප්තැම්බර් 14 දා  සවුදි
පිහිටැවුමට එල්ල වූ ප්රහාරයන් ය.

යේලෝ

සවුදි රාජධානියේ� යේතල් නිෂ්පාදනය  අඩකට  ආසන්න
ප්රමානයකින් කපා  යේගෝලීය  දෛදනික  යේතල් සම්පාදනය  සියයට
6 කින් අඩුකර ඇති යේමම ප්රහාරවලට එක්සත් ජනපද රාජ්ය යේල්කම්
මයික් යේපාම්පියේයෝයේK ප්රතික්රියාව ,  එහි හදිසිය  යේමන් ම  සුවියේMෂී
වචන යේPතුයේවන් අවධානයට ලක්වුව මනා විය.

සැප්තැම්බර් 14 දා  පසුභාගයේ� ට්විටර් පනිවුඩයක් නිකුත්
කල  යේපාම්පියේයෝ  “යේලෝකයේ� බලශක්ති සම්පාදනය  මත  ඉරානය
දැන් යේපර නුවූ විරූ ප්රහාරයක් දියත් කර ඇතැ”    යි සඳහන් කයේල් ,
“ප්රහාර එල්ල වූයේ� යේ�මනයේයන් යයි සාක්ෂි නැතැ”යි තවදුරටත්
කියමිනි.

නැයේගනහිර සවුදි අරාබියායේZ      යේතල්       පිරිසැකසුම්
මධ්යස්ථාන යේදකක් විනාශ කල ගිනිගැනීම් මාලාවක් ජනනය කල
ප්රහාර  සඳහා  ඉරානයට  යේචෝදනා  කිරීම,  එම  ප්රහාර  එල්ල  වූයේ�
යේ�මනයේයන් යයි කීමට “සාක්ෂි නැත” යි කරන සරල අවධාරනය
කිරීම් හැරුනු විට තහවුරු කිරීම සඳහා සාක්ෂි අංශුමාත්රයක් යේහෝ
යේනාමැතිව කරන ලදී.

යේ�මනයේ� සිවිල් වැසියන්ට  එයේරහි ව  සවුදි රාජධානිය
සිදුකරන  ජනසංහාරකාසන්න  යුද්ධයේ� තතු තුල ,  එම  ප්රහාරය
සිදුකිරීම සඳහා යේ�මනයේ� යේබායේහෝ යේකාටස් පාලනය කරන හවුදි
කැරලිකරුවන්ට  පැහැදිලි යේPතුවක් තිබීම  හා  ඒ  පිලිබඳ  වගකීම
ඔවුන් බාරයේගන  තිබීම ,  රාජ්ය යේල්කම්වරයායේK යේකාල්ලකාරී
තර්කනයට අනුව යේ�මනය යේනා සලකා හැරීමට යේPතු විය. එක්සත්
ජනපද  ජනමාධ්ය යේපාම්පියේයෝයේK යේචෝදනා  නිරයේප්ක්ෂ  සත්යය
යේලස විශාල වසයේයන් ප්රතිරාවය කර ඇත. සැප්තැම්බර් 16 දා රාත්රී
රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති ප්රකාශ ,  ප්රහාර  සඳහා  ඉරානයේ� වගකීම
කියාපාමින් හා සඳහන් යේනා කල සාක්ෂි යේගනහැර දක්වමින් නම්
සඳහන් යේනා කල රහස් ඔත්තු මූලාශ්ර උපුටා දැක්වී ය. යේමම “සාක්ෂි”
වියට්නාමයේ� යේටාන්කින් යේබාක්ක හා ඉරාකයේ� “මහජන සංහාරක
අවි”  පිලිබඳ  සාක්ෂි යේමන් බලගතු යයි සනාථ  වනවාට  සැකයක්
නැත. යේමම මාධ්ය ද්වාර ම යේ�මනය තුල සවුදි අපරාධ ගැන තථ්ය
වසයේයන් කිසිදු සඳහනක් කර නැත.

මැද යේපරදිග දුප්පත් ම රට වන යේ�මනයට එයේරහි ව, පසුගිය
අවුරුදු හතරහමාර  තිස්යේස් සවුදි අරාබිය  ජනසංහාරකාසන්න
යුද්ධයක් දියත් කර ඇත .  සිවිල් වැසියන් ඉලක්ක කරයේගන එල්ල
කරන  නිර්දය  යේබෝම්බ  ප්රහාර  හරහා  මරා  දැමූ විශාලතම  පංගුව
වාර්තා කරමින්, සවුදි ප්රචන්ඩත්වය යේ�මන වැසියන් 100,000 කට
ආසන්න පිරිසකයේK ජීවිත බිලියේගන ඇති අතර, තවත් මිලියන 8 ක්
පමන හාමතට ඇද දමා ඇත.

සවුදි යේබෝම්බ  යේහලන්නන්ට  නිර්බාධිත  සංහාරයක්
සිදුකිරීමට  ඉඩ  ලබායේදමින් පසුගිය  වසර  අවසානය  දක්වා  ගුවන්

ගමන් මැද දී යලි ඉන්ධන ලබාදීම ,  යුද යානා,  යේබෝම්බ හා මිසයිල
සමගින් ප්රවර්ධන  සහයේයෝගය  සම්පාදනය  කරන  යේවාෂින්ටනය ,
යේමම  රුධිරස්නානයේ� ඍජු සහායකයේයකි .  ඒ  අතර  ම,  යේ�මනය
ආහාර  හා  ඖෂධ  හිඟයන්යේගන් යේපලන  බාධකයන් පැටවීමට
එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව උදවු වී ඇත.

සවුදි පිහිටැවුම් යේවත පහර දීමට ආයුධ සහිත යේwෝන් යානා
10 ක සමූහයක් යැවූ බවට යේ�මනයේ� හවුදිවරු පවසන යේදය සත් 
යයක් නම් ,  එම  ක්රියාව  වනාහි සවුදි තන්ත්රය  විසින් යේ�මනයට
එයේරහි ව පතිත කරන සංහාරයට වඩා අනුපාතයේයන් යේබායේහෝ අඩු
ස්වයං-ආරක්ෂක ක්රියාවකි.

ඒ අතර ම, එක්සත් ජාතීන්යේK නව යේවාෂින්ටන තානාපතිනි
යේකලී ක්රාෆ්ට් ,  සැප්තැම්බර් 16 දා  එක්සත් ජාතීන්යේK ආරක්ෂක
කවුන්සිලය පැවැත්වූ යේ�මනය පිලිබඳ රැස්වීමක් ඉදිරියේ� ඉරානයට
එයේරහි යේචෝදනා  පුනරුච්ඡාරනය  කලා  ය .  යේදදිනකට  යේපර
යේපාම්පියේයෝ  කල  යේදයට  වඩා  වැඩි කිසිදු සාක්ෂියක් සම්පාදනය
යේනා කරමින්, “ප්රහාරය පැමිනියේ� යේ�මනයේ� සිට යන්නට සාක්ෂි
නැත” පුනරුච්ඡාරනය කල ඇය, සවුදි යේතල් පහසුකම්වලට සිදු වූ
විනාශය “ගැඹුරින් ම විපත්තිදායක” යයි විස්තර කලා ය.

යේකන්ටකි ප්රාන්තයේ� බිලියනපති ගල් අඟුරු සිටුවරයේයක්යේK
බිරිඳ  හා  ඉහල  යේපයේල් රිපබ්ලිකන් ආධාරකාරියක් වන  එක්සත්
ජාතීන්යේK තානාපතිනිය, ඇය නියේයෝජනය කරන ආන්ඩුව යේමන් ම
සවුදි රාජාන්ඩුවට අයත් යේතල් පිටාර ගැලීම දසදහස් ගනන් යේ�මන
මිනිසුන්, ගැහැනුන් හා ලමුන්යේගන් පිටාර ගලන යේල්වලට වඩා සිත්
තැවුලට කාරනයක් යේලස පැහැදිලි ව ම දැකගනී.

රාජධානියේ� සැබෑ පාලකයා වන ඔටුන්න හිමි යේමායේහාමඩ්
බින් සල්මාන් යේවත  සැප්තැම්බර් 14 දා  රාත්රීයේ� ජනාධිපති
යේඩානල්ඩ් ට්රම්ප් දුරකථනයේයන් අමතා ,  කෲර  ඝාතකයේයක් යේලස
යේහලිදරවු වී ඇති මිනිසාට යේශෝකය පලකරමින් යේකාන්යේද්සි විරහිත
සහයේයෝගය  පලකයේල් ය .  වසරකට  ආසන්න  කාලයකට  යේපර
ඉස්තාන්බුල්හි සවුදි තානාපති කාර්යාලයේ� දී යේවාෂින්ටනයේ�
පදනම් වූ ජනමාධ්යයේZදී ජමාල් ඛායේෂෝගි යේගාරතර යේලස ඝාතනය
යේකාට අංග යේ�දනය කිරීමට පමනක් යේනා ව ,  අයේ�ල් 23 දා සමූහ
යේලස සංහාරයට ලක්කල යේද්ශපාලන ක්රියාධරයන් 34 යේදනා ඇතුලු
ව පුද්ගලයන් 134 ක් යේම් වසයේර් මුල් මාස හය තුල යේගල සිඳ මරා
දැමීමට බින් සල්මාන් වගකිව යුතු ය.

ඊට  පසු ට්රම්ප් නියේZදනය  කයේල් ,  සවුදි යේතල් යේවනුයේවන්
මිලිටරි බලය  යේයාදා  පලිගැනීම  සඳහා  එක්සත් ජනපදය  ආයුධ
සූදානම් කරයේගන සිටින බව යි. (යේමය වනාහි,  ඔහුයේK ම ගනන්
බැලීමට අනුව, ජුනි මාසයේ� දී ඉරාන භූමියට ඉහලින් පියාසර කල
මිනිසුන් රහිත එක්සත් ජනපද ඔත්තු බලන යේwෝන් යානයක් එරට
විසින් යේවඩි තබා බිම දැමූ විට , යේපන්ටගනය “යේකාකා ඇද සූදානම්
ව”  සිට  ඉරානය  මත  විනාශකාරී ප්රහාර  දියත් කිරීමට  තිබුයේන්
යන්තම් මිනිත්තු 10 ක පමනකැයි යන්යේන් යේවනත් රූපයකි.)

යේවාෂින්ටනය  කියා  සිටින  පරිදි ප්රහාර  එල්ල  වූයේ�
යේ�මනයේ� සිට බවට යයි “සාක්ෂි නැත්නම්”, ඊටත් වැඩි යේනායේහාත්
සමාන සාධාරනීකරනයකින් යයේමක්ට නිරීක්ෂනය කල හැක්යේක් ,
එම  ප්රහාර  එක්සත් ජනපදය  විසින් ම  යේහෝ  එහි ප්රධාන  කලාපීය

සවුදි ප්රහාර අරබයා ඉරානයට වරද පැටවීමට යේවාෂින්ටනයේ� හදිසිය
Washington’s rush to indict Iran over Saudi attacks



සගයා  වන  ඊස්රායලය  විසින් බවට  යේනා  වන්යේන් යයි යන්නට  ද
“සාක්ෂි නැත.”

යයේමක් යුග  ගනන් පැරනි කුයි යේබෝයේනෝ ?  යේහෝ  “වාසි
ලබන්යේන් කවුද?”  යන ආප්තයේයන් පටන්ගත යේහාත් වඩාත් ම අඩු
සැකකරුවා වන්යේන් යේටPරානය යි. යේවාෂින්ටනයට නිගමනය කරා
එලඹීමට ඇසට යේපයේනනවාට වැඩි පැහැදිලි හදිසියක් තියේබ්.

සවුදි යේතල් පහසුකම් මත ප්රහාරය ,  ඉරානයේ� තන්ත්ර-මාරු
කිරීම සඳහා යුද්ධයක් දියත් කිරීමට අධිෂ්ටානවත් ව සිටින එක්සත්
ජනපද  පාලක  කතිපයාධිකාරයේ� ප්රධාන  කන්ඩායමක් හා  එහි
මිලිටරි ඔත්තු යේස්වා  යාන්ත්රනයට අයේප්ක්ෂා  කරන  යුද්ධය  පිනිස
යේPතුවක් සම්පාදනය කරයි.  වියේMෂයේයන් ම යේලෝකයේ� බලශක්ති
මූලාශ්ර මත අබාධිත එක්සත් ජනපද පාලනය තහවුරු කිරීම හා එහි
ප්රතිමල්ලවයන්යේK බලය  නියේෂ්ධ  කිරීම  මගින් ,  එක්සත් ජනපද
අධිරාජ්යවාදයේ� යේගෝලීය  ආධිපත්යය  ඛාදනය  වීම  මිලිටරි ක්රම
මගින් ආපසු හැරවීමට  යේවාෂින්ටනය  දරන  දිKගැස්සුනු
උත්සාහයේ� නවතම වාරිකය වනු ඇත්යේත් එවන් යුද්ධයකි.

එක්සත් ජනපද  මූල්ය ප්රාKධනයේ� යේහාරනෑව  වන  යේවෝල්
ස්ට්රීට් ජර්නල් පත්රයේ� සැප්තැම්බර් 16 දා පලකල කතුවැකියක් තුල
යේමම  ස්ථරයන්යේK චින්තනය  ප්රකාශ  විය .  ඉරානය  “සවුදිවරුන්
යේමන් ම ට්රම්ප් මහතා වත් පරීක්ෂා කරමින්” සිටින බවට ජර්නලය
අනතුරු ඇඟවී ය .  “යේමම  ‘උපරිම  පීඩන’  උද්යේඝෝෂනය කරයේගන
යාමට  ඔහුට  පවතින අධිෂ්ටානය පරීක්ෂා කරමින් සිටින ඔවුන්ට
දුර්වලතාවක් දැයේන්” යි එය වැඩිදුරටත් කීයේZ ය .  එක්සත් ජනපද
යේwෝන් යානය බිම යේහලීයේමන් පසුව ජුනි මාසයේ� ගුවන් ප්රහාර දියත්
කිරීමට  ට්රම්ප් අසමත් වීමට  එය  අකමැත්යේතන් අවධානය  යේයාමු
කයේල් ය.

“තන්ත්රයේ� යේකාන්ද  කැඩීම”  සඳහා  ඉරාන  යේතල් පිරිපහදු
යේවත  යේබෝම්බ  යේහලීමට  රිපබ්ලිකන් යේසයේනට් සභික  ලින්ඩ්යේස්
ග්රැහැම් විසින් කරන  කැඳවුම  අනුමත  කරමින් උපුටා  දැක්වූ
ජර්නලය, “ධවල මන්දිරයේ� වටහාගත් දුර්වලතායේZ වාසිය ඉරානය
අත් කරගනු ඇතැයි යලි යලිත් අනතුරු ඇඟවූ යේජෝන්
යේබෝල්ටන්යේගන් ට්රම්ප් සමාව  ගතයුතු”  යි යේයෝජනා  කයේල් ය .
ඉරානය  මත  යේබෝම්බ  යේහලීම  යේවනුයේවන් දීර්ඝ -කාලයක් තිස්යේස්
යේපනී සිටි යේබෝල්ටන් ,  පසුගිය සතියේ� ට්රම්ප්යේK ජාතික ආරක්ෂක
උපයේද්ශක ධූරයේයන් ඉල්ලා අස්වූයේ�, වාර්තා වන පරිදි යේටPරානය
පිලිබඳ පිලියේවයේත් යේවනස්කම් අරබයා ය.

සවුදි යේතල් පහසුකම් මත  එල්ල  වූ ප්රහාරය ,  එක්සත්
රාජධානිය,  ප්රන්සය හා ජර්මනිය යන බටහිර යුයේරෝපීය බලයන් ද
එක්සත් ජනපදයේ� යුද  ඉලක්ක  පිටුපස  ගාල් කරගැනීමට
යේවාෂින්ටනයට  ලීවරයක් සම්පාදනය  කරයි .  ට්රම්ප් පරිපාලනය
අත්හැර දැමූ ඉරාන න්යෂ්ටික ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ එම රටවල් ,
ඔවුන්යේK ම අධිරාජ්යවාදී අවශ්යතා ඉටු කර ගැනීයේම් උත්සාහයක්
වශයේයන්,  යේවාෂින්ටනයේ� “උපරිම  පීඩනය  යේයදීයේම්”  සම්බාධක
තන්ත්රයකට  ප්රතියේරෝධය  දැක්වීයේම් යේබලහීන  ඉඟියක් පා  ඇත .
ඉරානියානු වගකීම  පිලිබඳ  එක්සත් ජනපද  යේචෝදනාවන්ට
අනුමැතිය දීමට යේමයේතක් අසමත් වී ඇතත් ,  සවුදි   අරාබිය   මත
ප්රහාරයේ� උදවුයේවන් ඔවුන්ට එක්සත් ජනපද යුද ධාවනය යේදසට
පැද්දී යා හැක.

ඊස්රායලය හා එහි යේකාටු වූ අගමැති යේබන්ජමින් යේනතන්යාහු
ද ඉරානය සමග යුද්ධය අවුලුවාගැනීම ඉලක්ක   කරගත්   මිලිටරි
ක්රියාවක් සිදුකිරීමට  ඇති තරම් අභ්රිපායයක් සහිත  ව  සිටී .
සැප්තැම්බර් 17 ඊස්රායල මැතිවරනයේ� මුව විට, ඉරානය සමග වන
ප්රධාන  යුද්ධයක         තර්ජනය  යේනතන්යාහුයේK   යේද්ශපාලන
අවශ්යතාවන්ට යේස්වය කරන අතර,  ඔහුයේK යේද්ශපාලන වාසි මැද

යේපරදිග තුල මිලිටරි ගැටුයේමහි පුපුරා  යාම සමඟ අත්යන්තයේයන්
බැඳී තියේබ්.  ඉරානය සමග වන මුනගැටුමක් සඳහා සවුදි අරාබියේ�
හා  එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ� පාලක  රාජාන්ඩුවලට  පවතින
අභියේ�රනයේයහි යේපයේනන්නට  තියේබන  සිසිලනය  වීම  යේකයේරහි
ඊස්රායල රාජ්යය වඩ වඩා උත්සුක වී තිබුනි.

මිඩ්ල් ඊස්ට් අයි යේවබ් අඩවියේ� වාර්තාවකට  අනුව ,  ඉරාන
ආයුධ  ලැබ  තිබුයේන් යයි යේචෝදිත  ඉරාකයේ� ෂියා  සටන්කාමීන්ට
එයේරහි මෑත යේwෝන් ප්රහාර , සිරියාව තුල එක්සත් ජනපදයේ� ප්රධාන
කුලීකාර  බලයේZගය  වන  ඊනියා  සිරියානු ප්රජාතන්ත්රවාදී හමුදා
(එස්ඩීඑෆ්)  විසින් පාලනය  කරන  කඳවුරුවල  සිට  ක්රියාකාරී වන
ඊස්රායල යේwෝන යානා විසින් සිදුකරන ලදී .  ඒ හා  සමාන එක්සත්
ජනපද-ඊස්රායල ඒකාබද්ධතාවකට සවුදි යේතල් පහසුකම් මත ප්රහාර
පහසුයේවන් ම එල්ල කල හැකි ව තියේබ්.

සවුදි යේතල් පහසුකම් මත ප්රහාරවල නිMචිත යේPතූන් කවරක්
වුවත්,  ඒවා  සූරාකනු ලබමින් පවත්යේන් ,  ක්ෂනික  ව  කලාපීය  හා
යේගෝලීය වPනි ජාලයක් බවට පවා පුපුරා යා හැකි යුද්ධයක් තුලට
ඇමරිකානු ජනතාව හා  සමස්ත මානව වර්ගයා  ඇදයේගන යායේම්
අභිප්රාය සඳහා ය.

සවුදි අරාබිය මත ප්රහාරවලට එකට එක කිරීයේම් කඩතුරාව
යටයේත් එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එයේරහි ව එල්ල කරන ප්රහාර ,
එක්සත් ජනපද  යුද  නැZ පර්සියානු යේබාක්යේක් පහල  ප්රයේද්ශයට
යවමින් හා කලාපය පුරා ඇමරිකානු මිලිටරි කඳවුරු මත විනාශය
ජනනය කරමින් ඉරානය විසින් එල්ල කරන ප්රතිප්රහාර ජනනය කල
හැක.

යේවාෂින්ටනයේ� කුමන්ත්රන  හා  ආක්රමනයේ� ප්රතිඵලයක්
යේලස එක්සත් ජනපද යේසාල්දාදුවන් හා නැවියන් දහස් ගනනක් මිය
යායේම් හැකියාව, “ජාතික ආරක්ෂායේZ” නාමයේයන් එක්සත් ජනපද
ආන්ඩුව හදිසි බලතල අයත් කරගැනීයේම් හා එක්සත් ජනපදය තුල
ම යේපාලිස්-රාජ්ය පියවරයන් ක්රියාවට දැමීයේම් තර්ජනය යේගන එයි.

යේමය කිසියේස්ත් ම අභිප්රාය රහිත විපාකයක් යේනා යේZ. යුද්ධය
සඳහා  සූදානම් වීම  යේබායේහෝ  යේසයින් ධාවනය  කරනු ලබන්යේන් ,
එක්සත් ජනපදය ඇතුලත ම සමාජ ආතතීන් හා යේජනරල් යේමෝටර්ස්
සමාගමට  එයේරහි ව  46,000 ක් වන යේමෝටර් රථ  කම්කරුවන්යේK
වර්ජනය තුල නැවුම් ප්රකාශනයක් ලබායේගන ඇති පන්ති අරගලය
පුපුරා යාම විසිනි.  මිලිටරි ගැටුම පුපුරා යාම තුල යේමම ආතතීන්
පිටතට යේයාමු කිරීයේම් බලගතු යේපලඹවීමක් එක්සත් ජනපද පාලක
පන්තියට  ඇත්යේත්,  මහා  පරිමාන  මර්දනය  සඳහා  කඩතුරාවක්
නිර්මානය කරමිනි.

තුන්වන  යේලෝක  යුද්ධයකට  මග  පාදමින් එක්සත් ජනපදය
ඉරානය  මත  එල්ල  කරන  ප්රහාරයක  තර්ජනයට,  අධිරාජ්යවාදය
අවසන් යේකාට  සමාජය  සමාජවාදී පදනම් මත  ප්රතිසංවිධානය
කිරීමට  කම්කරු පන්තිය  දරන  යේද්ශපාලනික  ව  සවිඥානික  හා
ස්වාධීන මැදිහත් වීමකින් පිලිතුරු යේදනු ලැබිය යුතු ය.

බිල් වෑන් ඕකන්
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