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

121 , ஹ�ட� ேல�, 
ெ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� 6:00 
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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FB group : facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� : circle.thulaa.net

Å¨ÄôÀ¾¢× : circlelk.blogspot.com

02-05-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ��யா: �ைனய�ப�� கைதக�� ெத�யேவ��ய 
உ�ைமக�� 

����� ப�ெகாைலக� அ�ல� ���� 

பட�� ப�ெகாைலக� எ�ப� 1985 ஆ� 

ஆ�� ேம 15 ஆ� நா� ெந������� 
��������� இைட�� ேசைவயா��ய 
����� பட�� பயண� ெச�தவ�க� 
��டாக� ப�ெகாைல ெச�ய�ப�ட �க�ைவ� 
�����. ெந����� மாவ���ைற�� இ��� 
ந�னா��� ��கா��வா� �ைற�க���� 
����� பட�� ெச�ற பய�க� இல�ைக 
கட�பைட�னரா� ந��கட�� 
வ�ம��க�ப��� ப�ெகாைல ெச�ய�ப�டன�. 
�ழ�ைதக�, ெப�க� உ�பட ெமா�த� 33 
ேப� ����� ெவ���� ெகா�ல�ப�டன�. 
��ப���� ேம�ப�ேடா� ப�காய�க�ட� 
கா�பா�ற�ப�டன�.

ேந�� க�டவ�க�� சா��ய��� ப�, 
இல�ைக கட�பைடைய� ேச��தவ�க� என 
ந�ப�ப�� ஆ� நப�க� பட�� ஏ�ன�. 
பட�� பயண� ெச�தவ�கைள ��ேன 
வ��ப� அைழ�� ஒ�ேவா�வைர�� தம� 
ெபய�, வய�, �கவ�, எ�� ெச��றா�க� 
ேபா�ற �வர�கைள உர��� ���ப� 
ப��க�ப�டா�க�. ��ன� அவ�கைள 
வா�களா�� க��களா�� ெவ��� ெகா�றன�

����� ப�ெகாைலக�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

��யா�� ம�த உ�ைம 
�ற�கைள� ப�� வா���ய� 

ேப�� ச�� அரா�யா�� தா� 
��றவா�க�� ைககைள� 

����ப�� அவ�கைள� 
க�ெல��� ெகா�வ�� 
நைடெப���றன. அ�� 

ேத�த�க� இ�ைல. ம�னரா�� 
நைடெப��ற�. 

ெப�க��கான அ��பைட 
உ�ைமக� ம��க�ப��றன. 
ஜனநாயக� எ�ற ேப���ேக 

அ�� இட��ைல. 

“அர� வச�த�” எ�ற ேபா�ைவ�� ��யா�� தா� ����ய 
ஆ�� மா�ற�ைத� ெச�த�ேபால ��யா��� ெச�ய 
அெம��க, ஐேரா��ய ஏகா�ப��ய�க� �ைன���றன. 
ஆனா� ��யா ேபா� ��யா இல�வானதாக இ�ைல.

��யா�� ஆ�� மா�ற�ைத ஏ�ப��த அெம��கா�� 
அ�யாளாக ச�� அரா�யா ெசய�ப��ற�. ச�� அரா�யா 
ஏேதா ��த� கடைம�� ஈ�ப�வ� ேபால ேம��லக 
ஊடக�க� எ�� உலெக��� �ர�சார� ெச��றா�க�. இ�� 
ம��ய �ழ��� ம�க� நல�க��� ெப�ய ����டாக 
இ��ப� ச�� அரா�யா ஆ��. அெம��கா�� அ�யாளாக 
ம��ய�ழ�ைக� த� க���பா����� ைவ����க ச�� 
அரா�யா �����ற�. அத��� ெப�ய தைடயாக 
இ��பவ��� ஈரா�� ��யா�� �ரதானமானைவ.

அர��ெக�ரான ம�க� எ���க� வழைம�� ெப�நகர�க�� 
�ைறவான ம�க� எ����டேனேய ெதாட��வ� வழைம. 
ஆனா� ��ய அரசா�க���ெக�ரான ஆயத� ேபாரா�ட�, 
ேஜா�டா�டனான எ�ைல�� உ�ள டாரா எ�ற ��ய நக�� 
2011 மா���� ெதாட��ய�. �ல கால� ��ன� ��ய 
எ��������� ேஜா�டா���டாக ஆயத� அ���யைத 
ச�� அரா�யா ஒ��� ெகா�ட�.

அெம��கா�� அத� ேந�ேடா� ��டா�க�� 
த�ென���யான ம�க� எ���கைள� த�க� ேதைவக��� 
பய�ப���� ெகா�டன�;. ��யா�� ஆயத� �ள����� ��ய 
அரசா�க� ப�ல��த ேவைள, அர� ��� ஐேரா��ய 
ஒ��ய�� அெம��கா�� ��ய அரசா�க� ம�க� 
எ����ெக�ராக வ��ைறைய� �ரேயா���ற� எ�� காரண� 
கா��� ெபா�ளாதார� தைடகைள ���தன.

இ�� ��ய 
எ���க��க�� “��ய 
ேத�ய� க�����” 
இ��பவ�க�, அெம��க 
���த� ெப�� 
�ல�ெபய��த ��ய�கேள. 
��யா�� ஆ��மா�ற� 
அெம��க நல�க��காகேவ 
என அவ�க� 
ெவ��பைடயாகேவ 
அ����றா�க�.

����, அெம��கா�� 
ேசவகனாக ��யா�� ஆ�� 
மா�ற���காக ேவைல 
ெச��ற�. “��ய ��தைல 
இரா�வ���” ப���� 
தள�க�� இராணவ� 
தள�க�� ������ உ�ளன. அவ���கான ���த� ச�� 
அரா�யாவா�� க�டாரா�� வழ�க�ப��ற�. அ�த 
இரா�வ��� பல ெவ�நா�டவ�க� இைண���ளைம 
ஆதார�க�ட� ��வ�ப�����ற�.

ேந�ேடா ேபா� �மான�க� ��ய எ�ைல�� உ�ள ���� 
வா�பைட�தள��� ஏராளமான ஆ�த�கைள� �����றன. 
�ஹ�ம� கடாஃ��� எ�ராக� பய�ப�ட ஆ�த�க�� ��ய 
இைட�கால ேத�ய க����� ஆ�க�� அ��ட���� 
அ��ப�ப�� “��ய ��தைல இரா�வ�����” ப����� 
ஆ�த�க�� வழ�க�ப���றன.

��ய அரசா�க��� �� ெப�� ப�ைய� �ம�த� பய�ப�ட 
ேஹால ப�ெகாைலகைள� ெச�த� ��ய அரச இரா�வம�ல, 
“��ய ��தைல இரா�வேம” எ�ப� சா��ய�க�ட� 
��பணமா��� ��ய அரசா�க���ெக�ரான பா�ய ெபா�� 
�ரசார� உலகளா�ய ஊடக�களா� ��ென��க�ப��ற�. 

¾¡ö¦Á¡Æ¢ ÅÆ¢ì ¸øÅ¢

க. ஆ��த� | 16-05-2013 
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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�. 

��யா: �ைனய�ப�� கைதக�� ெத�யேவ��ய 
உ�ைமக��
��ப�க� ெதாட���..

அேத ேவைள, ஆவண�ப��த�ப�ட “��ய ��தைல 
இரா�வ���” ம�த உ�ைம �ற�க� ப�� யா�� வா� 
�ற�ப��ைல.

ஜ.நா�ன�� அர� ��ன�� �ர���யாக ��ய 
�வகார�க��கான �ற��� �ர���யாக �ய��க�ப�ட 
ேகாஃ� அனா� ��ைவ�த ேபா����த�ைத 
எ���க��க� ஏ���ெகா�ள��ைல. ஆனா�, அசா� 
அைத ஏ�க ம��ததாகேவ ஊடக�க� ெசா��ன. அனா� 
ெமௗன� கா�தா�. ேம��ல� ேபா����த�ைத 
���ப��ைல. ஏென�� ��யா ேபா�றெதா� �ைரவான 
ஆ�� மா�ற�ைத அெம��கா �����ற�.

இர�� ஆ��க� கட��� ��யா�� தா� ����ய 
ஆ�� மா�ற�ைத ஏ�ப��த அெம��கா��� 
��ய��ைல. ��ய அ�பவ�க� ர�யா���� �னா��� 
�ல ப���ைனகைள� ெகா����ளன. அதனா�, 
��யாைவ� ப�� ர�யா�� �னா�� ���பா�����றன. 
அெம��கா இ�ேபா� ��ய �வகார��� 
ெவ��பைடயாகேவ ர�யாைவ�� �னாைவ�� �ர���ற�. 
ஆனா� அெம��கா �ைன�ப� ேபால உலக� இ�ைல 
எ�பைத ர�யா�� �னா�� ������றன.

ஊடக�க� கா��வ� ேபால��, ��யா, மத� ச���ைடய 
மத�சா�ப�ற ப��ன நாடாக ��டகாலமாகேவ 
இ���வ���ள�. அத� ஜனா�ப� அசா� �யா 
������ப�ட அல�� மத� ���னரா��� அவர� 
மைன� ��� ���னராவ�. ��யா க�சமான 
எ���ைக�� ���ய�க�� ஆேம�ய ���தவ�கைள�� 
உ�ளட��ய நாடா��. இ�� ��யா���� இன, மத� 
���ைனகைள ஏ�ப��� உ�நா�� ��தெமா�ைற நட�த 
ஏகா�ப��ய� ����ற�. ��யா�� ஆ�� மா�ற���கான 
�ய�� அத�ட�  ேச��த ஒ� ெசய�பாடா��.

ச�� அரா�யா ��யா�� ஆ�� மா�ற�ைத ேவ���ற�. 
ச�� அரா�யா�� �ரா��ய அ�கார����� சவா� ��� 
ஒ� நாடாக ��யா இ��ப�� ச�� அரா�யா��� 
���ப�ய ம���� ����லா, ஹமா� இய�க�க�� 
��யா வழ��வ���ள ஆதர�� ஈரா�டனான ��யா�� 
ெந��க�� ச�� அரா�யா��� பா�ய தைல��கைள 
வழ����றன. அதனா�, ச�� அரா�யா, ��யா��, அர� 
வச�த� எ�ற ேபா�ைவைய தன� வச��காக� ேபா���� 
ெகா��ற�. அேத அர� வச�த� தன� ம���� 
வ�தேபா� ெகா�ய இரா�வ� கர�ெகா�� அட��ய 
ச�� அரா�யா, அ�ைட நாடான பா�ேர�� ம�க� 
எ��� ஏ�ப�டேபா� தன� இரா�வ�ைத அ��� 
அ�ெவ���ைய �ைள�ேல ���ய�.

2011இ� அெம��கா�� ஆயத ��பைன 2012� ஆ�ைட 
�ட ��மட�� ����ள�. ஆயத� வா��ய நா�க�� 
�த�ட��� இ��ப� ச�� அரா�யா. அேதேவைள, 
ஜேரா��ய ஒ��ய நா�க�� அ�கள�� ஆ�த�கைள 
கட�தா�� �����ப� ச�� அரா�யா��ேக. ���பாக, 
ஜேரா��ய ஒ��ய நா�க�கான ஆயத ��பைன� 
ச�ட��கைள �� ச�� அரா�யா��� ஆ�த�க� 
��க�ப������றன. 

��யா�� ம�த உ�ைம �ற�கைள� ப�� வா���ய� 
ேப�� ச�� அரா�யா�� தா� ��றவா�க�� ைககைள� 
����ப�� அவ�கைள� க�ெல��� ெகா�வ�� 
நைடெப���றன. அ�� ேத�த�க� இ�ைல. ம�னரா�� 
நைடெப��ற�. ெப�க��கான அ��பைட உ�ைமக� 
ம��க�ப��றன. ஜனநாயக� எ�ற ேப���ேக அ�� 
இட��ைல. அர�ய� க��க� தைடெச�ய�ப���ளன. 
60% ம�க� வ�ைம� ேகா���� �ேழ இ���றா�க�.

1. க�� ப��ய க��ேகா�க�� க����ைற�� 
சமகால �ைல��

2. தா�ெமா� �ல� க�� ப�� 
க���யலாள�கள�� ��தைனயாள�கள�� 
க���க�

3. இல�ைக�� தா�ெமா� �ல� க���� 
வரலா�� �ைள�க��

4. தா� ெமா� �ல� க�� �ராக��க�ப�வத� 
காரண�க�

5. ��வாக ��ைவ�க�ப�� 'இர�டாவ� ெமா�' 
ேயாசைன. 

தா� ெமா� வ�� க��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

இ�த ச�� அரா�யாைவ� தா� நம� ஊடக� ��க� 
ேபா��� �க��றா�க�.

இேத ச�� அரா�யா தா� உலெக��� வஹா�, ஸலாஃ� 
���� ���கைள அ����ற�. உலெக��� 
இ�லா�ய� ��ரவாத�ைத வள���ற அேத ேவைள, 
அைவ ���� ம�கைள� �ள�ப�����றன. 
ஏகா�ப��ய���� உவ�பான ேவைலைய, அதாவ� 
���� ம�க�� ஒ��ைமைய� �ைல�பைத, ச�� 
அரா�யா அெம��கா��காக� ெச��ற�. 

இைவ ேபச�ப�வ��ைல, ஆனா� இைவ கவ��க�பட 
ேவ��யைவ. அெம��க ஏகா�ப��ய��� 
��வா�க����� ���பாக ம��ய �ழ��� அத� ைக 
ஓ��வ�� ���� களவா�யான அ�யா� ேவைலைய 
ச�� அரா�யா பா���ற�. உலெக��� இ�லா�ய� 
��ரவாத�ைத ஊ�� வள��பத� �ல� 
'நாக�க�க�ைட�லான ேமாத�" எ�ற க��தா�க��� 
அ��பைட�� உலெக��� அெம��கா ேபா�ெதா��க 
ச�� அரா�யா கள� அைம��� ெகா���ற�.


