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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772307807
0772260165

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய நட���கைள 
ஆழமாக� க�ற���ெகா���கமாக வார� 
ேதா�� �யாழ��ழைமக�� ��பக� 5.30 
ம��� ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� 
���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

16-08-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : இ��ய அெம��க உற�க�
ெதாட�க உைரயாட� : ெத. ஞா. ��ல�ேகா

�ேயா�� ����� (Leonid Hurwicz, 

ஆக�� 21, 1917 - �� 24, 2008) ஒ� 

�க�ெப�ற ெபா��ய� அ�ஞ�. இவ� 2007 

ஆ� ஆ���கான ெபா��ய� ேநாப� ப�ைச 

ேபரா��ய� எ�� மா����, ேபரா��ய� ேராஜ� 

ைமெய�ச� ஆ�ேயா�ட� ேச��� ெவ�றா�. 

ேபரா��ய� ����� ��ெனேசா�டா 

ப�கைல�கழக��� ேபரா��யராக இ��� ஓ�� 

ெப�றவ�. ேநாப� ப�� ெப�றவ�க�ேலேய 

அகைவ அ�க� உ�ளவ� இவ�தா�. தன� 90 

ஆவ� அகைவ�� ேநா�ல ப�� ெப���ளா�.

இவ� ெபா��ய�, அர�யல��ய�, ��க 

அ��ய� (ச�க அ��ய�) ஆ�ய �ைறக�� 

பய�ப�� ����ேக�ற ��டவ�� 

(ெம�கா�ச� �ைச�) எ��� க��ைத 

��ைவ�தவ� எ���, ேக� �ய� எ��� 

�ைகம� ப���� ெகா�ைகைய ெபா��ய�� 

பய�ப���ய ��ேனா� எ��� 

க�த�ப���றா�.

�ேயா�� �����

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

¯Ä¸ Åí¸¢Ôõ º÷Å§¾º ¿¢¾¢ ¿¢ÚÅÉÓõ 

த. �. ெரஷா�க� | 30-08-2012 

Äí¨¸Â¢ø ÀíÌîºó¨¾Â¢ø ²üÀð¼ ºÃ¢Å¢ý 
À¢ýÉ½¢¸û

அ��த� ��ர�க� | 23-08-2012 

"அெம��க - இ��ய 
பா�கா�� ஒ��ைழ�ைப 

சா��யமா��ய ஒேர 
கார� எ�ேலாரா�� 
"�ன�ர�ட�" எ�� 
ெசா�ல�ப���ற 
�ரா��ய���� 

உலகளா�ய ����� 
�னா�� 

த���க�யலாத 
வ�பாகமா��"

இ��ய �த��ரமைட�த� �த� 1990 வைர�லான கால�ப���� 

இ��ய -அெம��க உற�கைள ��மா���� ச��யாக இ��ய - 

ேசா�ய� ��ய�டனான உற�க� அைம����தன. ���பாக 

ெக����ேபா� உ�ச��� இ��த கால�ப���� இ��ய - 

அெம��க உறெவ�ப� �க�� ம���ப��த�ப�டதாக�� 

அேதேநர� பைகைம��லாத இ��த�. ேந� அ�ேசரா� 

ெகா�ைகைய இ��யா�� ெவ��ற��ெகா�ைகயாக 

ெகா����தத� �ல� ெக����ேபா� காலக�ட��� 

ஒ�வைகயான இர�ட��ைலைய இ��யா ெகா����த�. 

இ��ய - பா��தா� ��த��� ேபா� அெம��கா 

பா��தா��ேக ஆதர� ெத���த�. அேதேவைள இ��யா�� 

ைக�ெதா���ைற வள������ ஆ�த ��பைன��� ேசா�ய� 

��ய� ���ய ப�கா�யாக இ��த�. இ�காலக�ட��� 

இ��யா�� வள����� அெம��கா �க��ைற�தளேவ 

ப�கா��ய�. அெம��கா இ��யாைவ தன� ச�ைதயாக ம��ேம 

பா��த�.

ேசா�ய� ��ய�� உைட�� ��னான கால�ப���� இ��ய 

-அெம��க உற�க� ந�ல �ைலைய அைட�த�. உலக� 

ெபா��காரானாக அெம��க மா�யத� �ைளவா� இ��யா 

அெம��கா�ட� ெந��கமான உறைவ ேப�வ�த�. 1997 இ� 

இ��யா ெபா�ரா�� அ����� ேசாதைனைய� ெச�த� 

இ��ய - அெம��க உற�� �க�ெப�ய ��சைல உ�டா��ய�. 

அெம��கா இ��யா��ெக�ராக ெபா�ளாதார� தைடகைள 

���த�. ஆனா� இ��யா�� ெதா����ப ம��� 

ைக�ெதா�� வள���� �ைளவா� அெம��க� ெபா�ளாதார� 

தைட பா�யதா�க�ைத� ெச��த��ைல. இதனா� 2001இ� 

அெம��கா இ��யா �தானான ெபா�ளாதார� தைடைய ���ய�. 

9/11 இ� ��ன��� அெம��கா ��ென��த 

பய�கரவாத���ெக�ரான 

��த��� இ��யா 

அெம��கா�� 

ப�கா�யா�ய�. அைத� 

ெதாட���வ�த 

கால�ப���� இ��ய - 

அெம��க உறவான� ந�ல 

�ைல����த�.  

2004� ஆ�� 

ைக�சா��ட�ப�ட 

அெம��க - இ��ய 

அ�ச�� ஒ�ப�த� இ��ய 

- அெம��க உற�� ஒ� 

��ய ப�மாணமா��. 

அ�ஆ�த ச��ைய உைடய 

நா�கைள ஓ�ப�த�க��� 

தன� க���பா��� �� 

ெகா��வ�� அெம�கா�� ��ட��� இ��யா ப�கா�யான�. 

இத� �ல� இ��யா தன� அ�ச��� ��ட�ைத ச�வேதச 

அ�ச�� �கவரா�ைமயக��� (IAEA) ேம�பா�ைவைய 

அ�ம��த�. அ��பைட�� இ� இ��யா�� இைறைம�� 

சவா������ற ஒ�றாக இ��த ேபா�� 

ஆ��யாள�க�ைடேயயான "அெம��க ��வாச�" இைத 

சா��யமா��ய�. 

இ�ைறய �ைல�� இ��ய - அெம��க உற�� ���யமான 

அ�சமாக பா�கா�� ஒ��ைழ�� �ள���ற�. அெம��க - 

இ��ய பா�கா�� ஒ��ைழ�ைப சா��யமா��ய ஒேர கார� 

எ�ேலாரா�� "�ன�ர�ட�" எ�� ெசா�ல�ப���ற 

�ரா��ய���� உலகளா�ய ����� �னா�� த���க�யலாத 

வ�பாகமா��. 
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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� 
உ�ைம���. இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

* ப���ச�ைத ப��ய அ��க�.

* இல�ைக�� ப���ச�ைத

* இல�ைக� ப���ச�ைத�� த�கால �லவர�� அத� 
��ன�க��

* எ��கால�

* ப���ச�ைத�� ெச�ய���ய�� ெச�ய��டாத��. 

இல�ைக�� ப���ச�ைத�� ஏ�ப�ட ச��� 
��ன�க�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

இ��ய அெம��க உற�க�
��ப�க� ெதாட���..

"ெத�னா�ய� �ேகாள 
அர�ய�� இ��ய 

அெம��க உறெவ�ப� 
இ� நா�க��� 

இைட�லான 
ேபா��ையேய 

ைமய�ப����ற�. 
இ�� இல�ைக, 

ேநபாள�, மாைல�� 
ஆ�ய நா�க�� 

ேமலா��க� 
ெச���வத�கான 

ேபா�� இ��யா 
அெம��கா 

இைடயானேத."

இ�த அ��பைட�ேல �னாைவ� ெபா� எ�ராக� கா�பத� 
�ல�  இ��ய - அெம��க பா�கா�� ஒ��ைழ�� எ�ப� 
அைம��ற�. இ�� ����ட�த�க �டய� அெம��க 
தன� அ�ந�ன ஆயத�கைள இ��யா��� ��கேவா 
இ��யா அெம��கா�ட� வா�கேவா இ�ைல. இ�� 
இ��யா��� ஆயத� வழ����ற நா�களாக ர�யா�� 
��னா� ேசா�ய� ஒ��ய நா�க�ேம �ள����றன. 
இ��யாைவ� ெபா��தவைர ந���ைகயான ஆயத ��பைன 
நா�களாக இைவ �ள����றன. அெம��க ஆயத�க�� 
அ�க �ைல, ெதாட���யான ��ேயாக� ெச��� எ�ற 
ந�பக�த�ைம இ�ைம எ�பைவ இ��யா அெம��கா�ட� 
ஆயத�ெகா�வனைவ ேம�ெகா�ளாைம�கான காரண�களா��. 

இ��ய - அெம��க உற�� த�ைமைய�� ஆழ�ைத�� 
��ண���� ���ய கார�யாக பா��தா� அெம��க உற� 
இ���ற�. அெம��காவா� ெத�னா�ய� �ரா��ய��� 
பா��தாைன பய�ப��� தா� ����யவ�ைறெய�லா� 
சா��க���� எ�றா� இ��ய - அெம��க உற�� அள� 
�க�� வ�வ�றதாகேவ இ����. பா��தா� 
அெம��கா�� தாள���� 
ஆட ம����ற 
ேவைளக�� அெம��கா 
இ��யா�ட� ெந����. 
அத� �ல� தன� 
ேதைவைய இ��யா�� 
உத�ேயா� 
�ைற�ெச�வேதா� 
பா��தா��� 
மைற�கமான 
அ��த�ைத�� 
ெகா���ற�. ஒ�வைக�� 
இ��ய - அெம��க 
உற�� ��மாகரமான 
ச��யாக பா��தா� 
�ள���ற�. 

அெம��கா�� ஆ�கா�ய 
��த�ைத� ெதாட�வத�� 
அெம��கா���  
இ��யா�� ப�� 
ேதைவ�ப��ற�. இ��ய 
- அெம��க 
நா�க���ைடேய 2010 
�த� ெதாட���யாக 
நைடெப��வ�� �ேலாபாய உைரயாட�க�� (Strategic 
Dialogue) அ��பைடயாக ஆ�கா�� இ��யாைவ 
ஈ�ப���வேத இட�ெப��ற�. அெம��காைவ� 
ெபா��தவைர 2014 இ� அெம��க� பைடக� 
ஆ�கா����� ��றாக ெவ�ேயற அெம��கா வ��த 
ப�ைக இ��யா வ��க ேவ���. ஒ�வைக�� 
அெம��கா�� அ�யா� ேவைலைய இ��யா 
பா��கேவ���. அெம��க பா�கா��� ெசயல�� 
ெசா�க�� ெசா�வதானா� 'ஆ�கா� இ� எ�கள� 
�ர�சைனய�ல உ�கள� �ர�சைன". 

அெம��கா�� ெவ��ற��ெகா�ைக ���க�� தா�க� 
ெச����ற இதழான� வா��ட� ெட���ட� 
எ��பா���� 10 �டய�கைள ப��ய���ற�. 

1. �னா�டனான ச�ைட��� தயாராக இ��த�.

2. இ�� ச���ர��� ��லைற� ச�ைடக� ெச�த�

3. ஆ�கா��தா� மா�ற��� உத�த�

4. ஈரா��� அ��த� ெகா��த�

5. "ந�ல" ��வாக� க�டைம�ைப உ�வா�க� ("ந�ல" 
எ�ப� அெம��க சா�பான� எ�� ெபா��ப��)

6. ெத��ழ�கா�யா�� அ�வ�க�� ப��வ��த�

7. பா��தா�ட� ெதாட��� ெசா�த�

8. ெபா�ளாதார ஒ�ப�த�க�� ைக�சா��ட�

9. ெதாட���யான இரா�வ� ����ப���கைள 
ேம�ெகா�ள�

10. அெம��கா�ட� ஆயத� வா��த� 

ெத�னா�ய� �ேகாள அர�ய�� இ��ய அெம��க 
உறெவ�ப� இ� நா�க���ைட�லான ேபா��ையேய 
ைமய�ப����ற�. இ�� இல�ைக, ேநபாள�, மாைல�� 
ஆ�ய நா�க�� ேமலா��க� ெச���வத�கான ேபா�� 
இ��யா அெம��கா இைடயானேத. ேநபாள��� அெம��கா  
- இ��ய ச�ர�க�, மாைல�� ஆ���க����� 
இ��யா�� ப�� ம��� ஆ�� க���க�ப�டவ��� 
அெம��க ஆதர� எ�பன இ��ய - அெம��க ேபா��ைய 
எ����கா��� �க அ�ைமய உதாரண�க�. 

�னா�� ர�யா�� ேவகமாக வள��� வ�� �ைல�� ஆ�ய� 
�ரா��ய��� "ஆ�யா�� ேந�ேடா"ைவ உ�வா�க 
அெம��க �ைள�ற�. இ�� ���யப�கா�ற இ��யா 
அைழ�க�ப�டா�� அ��பைட�� 
உ�வா�கா�பட����� ��டைம�� இ��யா���� 
அ����தலானேத. இ��யா - அெம��கா உறைவ ஒ� வ��� 
ெசா�வதானா� "கச��� கச�காத உற�� அ��பைட�லான 
ேபா��" எனலா�. 


