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

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772260165
0752151580

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

27-09-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : 9/11 �ல� உலக ஒ��ைக �ள���ெகா�ள�
�ற�த கல��ைரயாட�

எ�� ஹாப�பா� (Eric Hobsbawm, 

�ற�� �� 9, 1917. இற�� ஒ�ேடாப� 1, 

2012) ஒ� ���தா�ய மா���ய 

��தைனயாள� ம��� வரலா�றா��ய�.

ஹா��பா� ஐேரா��ய வரலாைற�ப��ய 

அவர� ��� ��க��காகேவ ெப��� 

ம��க�ப��றா�. ப�ெதா�பதா� 

��றா�ைட�ப�� அவ� எ��ய 

�ர���� �க� (The Age of 

Revolution: Europe 1789-1848)

�த�ய��� �க� (The Age of Capital: 

1848-1875)

சா�ரா�ய �க� (The Age of Empire: 

1875-1914) 

ஆ�ய ��க� ெச��ய� ஆ�க�க� என 

க�த�ப���றன. ஹா��பா�எ��ய 

மா���ய ��க� மா���ய ஆ�வா��க� 

ந�ேவ ெச�வா��ட� உ�ளன

எ�� ஹாப�பா�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

இ��� �� எ�� 
உ�வா�க��� 

ஏகா�ப��ய� ��க�கைள 
எ��ெகா�வதா� இ�லா� 

ெதாட���� ெபா� 
எ��யாக �ைல��ற�. 

அர�ல�� ஏ�ப�ட ம�க� 
எ���க� அெம��கா�� 

9/11�� ��னரான 
�க��� �ர��� ��ய 

ப�மாண�ைத அ���ற�.

அெம��கா�� இர�ைட� ேகா�ர�க� �தான தா��தைல 

அ�ச�பவ� �க��� 11 ஆ��க�� �� எ�வா� 

�ள���ெகா�வெத�ப�� அ��க�� கட�த ஒ� தசா�த 

காலமாக எ�வா� உலக�க��க�� ேபா��� ெச�வா��� 

ெச���ய� எ�பைதெயா��ேய உைரயாட� நைடெப�ற�. 

9/11ஐ எ�வா� �ள��� ெகா�ளலா� எ�பைத 

��தைனயாள� �ேய ேபா���ேயா (Pierre Bourdieu) 

அழகாக� ெசா��வா�, “�ைளயா��� ���க� 

எ�லாவ�ைற�� த��டேம ைவ���ெகா�� �ைளயாட 

�ைன��� ஒ�வ�ட�, ம�தர�பான� ��கைள மா�� 

�ைளயாட ேவ��ய க�டாய���� உ�ளா�ற�. அ�த 

��கைள மா�� �ைளயாட ேவ��ய க�டாய���� �ட 

�யாயமான ��கைள மா�� �ைளயாட ��யாத �லவர��� 

�யாய��லாத ��கைள� ��ப�றேவ��ய �ைல�� 

மா���தர�� த�ள�ப��ற�”. 

9/11 �க�வான� அெம��காவா�� ச�� அேர�யாவா�� 

இைண�� ��ட��� நட�த�ப�ட எ�ற வ�வான ஐய� 

பல� ம���� இ���ற�. 1990 இ� ேசா�ய� ��ய�� 

உைட�� ��ன��� அெம��கா�� ெபா� எ�� 

இ�லாமலா�க�ப��ற�. 

அைத� ெதாட��� தன� அ�வ�கைள �ைறேவ�ற�� 

�யாய�ப��த�� ெபா� எ����ைமயா� ��க�ைல அெம��க 

எ��ெகா�ட ேவைள�� இ�லா�� ����க�� ��ய 

ெபா� எ�� உ�வா�க���காக பய�ப��த�ப�� வ�ண� 

அெம��காவா� ��ட��� அர�ேக�ற�ப�ட �க�ேவ  

9/11 எ�ற வாத� வ���ற�. 

9/11 எ�ப�, ெக���� 

ேபா�� ���� ��னரான 

ஒ�ைற� ப�மாண உலக 

ஒ��ைக �����தாக 

உ��க �ைன�த ஒ� 

ச�பவ�. 

எனேவ, அ�த ஒ�ைற� 

ப�மாண உலக ஒ���� 

�ைளவாக�� 9/11ஐ� 

பா��க ����. 

ஒ�வைக�� 1990க�� 

��� ��ரமைட�� 

��த�ப��த�ப�ட 

உலகமயமா�க�� 

எ���ைனயாக�� 9/11ஐ 

�ள��� ெகா�ளலா�.

இ��க��� �� �க��த ஆ�கா� �தான தா��தலான�, 

��ய உலக ஒ���� ச�ட��யாக நா�கைள� தா��வத�கான 

3 சா��க��� ச�ட அ�த��ைத� ெப���ெகா��த�. 

1. அெம��கா��ைடய த���ைசயான தைல�� 

ஏ���ெகா�ள�ப�ட�

2. அெம��கா�� “த�பா�கா���கான தா��த�” (self 

defence) எ�ற வாத� ஏ�க�ப�டைம

3. ம�தா�மான நடவ��ைக (humanitarian mission) 

எ�� அத�� ஜ��ய நா�க� சைப அ��கார� வழ��யைம

Ü¼íÌÇõ «Ï ¯¨Ä º¡÷óÐ ±ØóÐûÇ 
±¾¢÷ôÀ¨Ä¸û 

 த. �. �ஷா�க� | 04-10-2012 
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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�. 

அ��� வ� ெதாட�பான அ��க�

அ��� வ��னா� ஏ�ப�� அபாய�க�� அ� 
உைல� க���

இ�� உலக அள�� அ� உைல�ெக�ரான 
ேபா���க�

�ட��ள� அ� உைல�ன�� அத�ெக�ரான 
இய�க��ன�� வரலா�

எ����� ேபாரா�ட�க�� த�ேபாைதய �ைல�� 
அத� அர�ய� அ��பைடக��

�ட��ள� �வகார��� CPI, CPM உ�ப�ட 
பாரா�ம�ற� க��க�� �ைல 

ேபாரா�ட� ச�க அைம���� த�ழக அர�ய��� 
ஏ�ப�����ள தா�க�

�ட��ள� அ� உைல�ன�� அத�ெக�ரான 
ேபாரா�ட�கள�� எ��கால�

ேபாரா�ட������ நா� க���ெகா�ள 
ேவ��யைவ

�ட��ள� அ� உைல சா��� எ����ள 
எ���பைலக�. 
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

9/11 �ல� உலக ஒ��ைக �ள��� ெகா�ள�
��ப�க� ெதாட���..

இேத நைட�ைறக� தா� இ�� இத���னரான அெம��கா 

ெதா��த ேபா�க��� 'பய�கரவாத���� எ�ரான ��த�" 

எ�ற ேப�� பல நா�க� த�க� உ�நா�ட�வ�க��� 

��ப�ற�ப�டன. இல�ைக�� இ����தமான� ம�கைள 

பய�கரவா�க�ட���� ��பத�கான 'ம�தா�மான 

நடவ��ைகயாகேவ" ெசா�ல�ப�ட�. 

9/11 இ��� அெம��க ஐனா�ப� �� '��க� எ�கேளா� 

இ�����க�, அ�ல� பய�கரவா�கேளா� இ�����க�" 

என அ���� உலைக ���� இ� 

சாரா����யதா��யேதா� அெம��கா��ேகா அ�ல� 

பய�கரவா�க��ேகா ஆதர��லாத ந��ைலயாள�க� எ�ற 

ஒ� ��ேவ இ�லாமலா�க�ப�ட�. இேத ���ர� எ�லா 

நா�க��� பய�ப��த�ப�ட�. 

11 ஆ��க� கட�த �ைல�� 3 ���ய �க��க� இ� 

சா�பாக �க����ளன:

1. ஒசாமா �� லாட� ெகா�ல�ப�����றா�.

2. ஈரா������ அெம��க� பைடக� ெவ�ேய���றன.

3. ஆ�கா����� ��ைமயாக ெவ�ேய�வதாக அெம��கா 

அ���தைம. 

9/11 இ� �ைளவா� உ�வான 'பய�கரவாத���� எ�ரான 

��த�" இ�� ேவ� �ைசகைள� ேத��ற�. அெம��கா�� 

ெபா�ளாதார ெந��க�, �லதன�� இலாப�� ம��ம�� 

பய�கரவாத�� உலகமயமா�� எ�ற உ�ைம பல��� 

உைற���ற�. உலகமயமா�க� த���க�யலாம� 

ெந��க�ைய எ��ேநா���ற�. 

ெபா�ளாதாரேத ச�ைதைய� ��மா��ப� ேபால ேத�ய� 

பா�கா�ேப �ேகாள அர�யரைல� ��மா���ற�. 

அ�வைக�� ெபா�ளாதார ெந��க��� �ைளவா� 

ஏ�ப�ட ெந��க�கைள� த���க�� �ைச���ப�� 

பைடகைள ஈரா������� ஆ�கா������ �ல��� 

ெகா�ள ேந��ற�. 

ெவ�லேவ ��யாத ேபா�� ெவ�ேய�வேத வ� என 

தசா�தகால��� �� அெம��கா உண��ற�. 

இ�� பய�காரவாத� ���த பய�ைத ெபா�ளாதார ���� 

���த பய�க� ���த�� ���யம�றைவயா����றன. 

இ�� பய�கரவாத� ���த சவா�கைள �ட ஜேரா��ய 

ெபா�ளாதார ெந��க�, அெம��க� ெபா�ளாதார��� ����, 

�னா�� வள��� எ�பனேவ பா�ய சவா�களாக�� 

ெந��க�களாக�� ெத���றன. 

இ��� �� எ�� உ�வா�க��� ஏகா�ப��ய� ��க�கைள 

எ��ெகா�வதா� இ�லா� ெதாட���� ெபா� எ��யாக 

�ைல��ற�. அர�ல�� ஏ�ப�ட ம�க� எ���க� 

அெம��கா�� 9/11�� ��னரான �க��� �ர��� ��ய 

ப�மாண�ைத அ���ற�. 

அேதேவைள ெத�னம��க நா�க�� நட��வ�� 

ஆ��மா�ற�க�, அெம��க எ���� அ��ரா��ய��� 

அ�க��த� எ�பன 'பய�கரவாத���� எ�ரான ��த�" 

எ�பைத அெம��கா ெதாட���யாக த�கைவ�க ேவ��ய 

ேதைவ இ���ற�. இைவ ��ய ேபா��� உலைக� 

������றன.  


