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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

04-07-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : NGO�க� ெசா�வ�� ெச�வ��

பா�ேலா ெந�டா, (Pablo Neruda, �ைல 12, 

1904 - ெச�ட�ப� 23, 1973) எ�ற 
�ைன�ெபய� ெகா�ட ��கா�ேடா இ�ச� 
ெந�டா� �ய� ெபாசா�ேதா ( Ricardo 
Eliecer Neftalí Reyes Basualto), �� நா��� 

�ற�தவ�. இவ� இ�பதா� ��றா��� 
தைல�ற�த க�ஞ�க�� ஒ�வ�. க�ஞராக��, 
ச�க உண�� ெகா�ட ேபாரா�யாக��, 
மா���ய த��வ�க�� ஈ�பா� 
ெகா�டவராக�� �க��தவ�.

11964ஆ� ஆ�� �ெர�� த��வவா�யான 
ழா� பா� சா��த� ேநாப� ப�� ேவ�டா� 
எ�� ெசா�� ம��தத�� ஒ� காரண�, அ�த 
ஆ�� பா�ேலா ெந�டா��� ப�� 
ெகா�����க ேவ��� எ�ப�. 1971 ஆ� 
ஆ�� பா�ேலா ெந�டா��� ேநாெப� ப�� 
வழ�க�ப�ட�.

"இ�பதா� ��றா��� உலக ெமா�க� 
எ�லா� க�ட மாெப�� க�ஞ� இவேர" 
எ�� ல��� அெம��க எ��தாளரா�ய 
ேக��ய� கா��யா மா��ெவ�, ெந�டா�ைன� 
�க���றா�.

பா�ேலா ெந�டா

அ��� வ�� தைல���க�

��� ச�க� எ��ற 

அைடயாள��� எ�.�.ஓ�க� 
ம�க� சா�பாக� ேப��ற ��ய 

�ர�க�கைள 
உ�வா���றா�க�. அர�ய� 

க��� தைலவ�க�� மா�றாக 
எ�வைக��� ம�களா� 

ெத�� ெச�ய�படாத எ�.�.ஓ. 
அ�வல�க�� �கவ�க�� 
த�கைள� ��� ச�க��� 
�ர���களாக �ைலநா�ட 

�ய���றன�.

த�ைம ம�த உ�ைம� பா�காவல�களாக��, ம�க�� 
ந�வா����� வ�ைம ஒ������ உைழ�பவ�களாக�� 
இ��� பலவா�� அ�����ெகா�� ஏராளமான அரச 
சா�ப�ற ��வன�க� இல�ைக�� இய�� வ���றன. 

2002 சமாதான ஒ�ப�த����� �ற�� �னா�� 
ேபர��க���� �ற�� ஏராளமான அரச சா�ப�ற ��வன�க� 
ெப����ளன. இவ��� ெப��பாலானைவ ெவ�நா��� 
ெகாைட ��வன�களாக இ���� �ல INGO �க�டேம 
ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா பண� ெப���றன. இ�வா� 
பண� வழ��� ��வன�க�� ெப��பாலானைவ 
ேம��நா�� அர�க�� �கவ� ��வன�களாகேவ 
இ����றன. 

NGO�க� உ�வா�க�ப�ட கால��� வா����ய��க�ப�ட 
வ�ைம ஒ���ைனேயா ம�த உ�ைமகைள 
�ைலநா��தைலேயா இ�தைன கால����� �ற�� அவ�றா� 
சா��க ��ய��ைல. வ�ைம�� ம�த உ�ைம �ற�க�� 
ேமாசமா��ெகா�ேட வ������றன. ஆனா�, அைவ அ�க� 
ெவ��பைடயாக அ���காத அவ��� �க����ர�களான 
த�யா�மயமா�க� - தாராளமயமா�க� - உலகமயமா�க� 
ஆ�யவ���� �க�ெப�ய அள�� இ� அரச சா�ப�ற 
��வ�க� உத��� ப�க���� ெச���ளன எ�பேத 
வரலா������ நா� ெத���ெகா�ள���யதா��. 

இல�ைக�� அர�ய�, ச�க, ப�பா��� தள�க�� இ� 
அரசசா�ப�ற ��வ�க� எ�வைகயான தா�க��ைன 
ஏ�ப��������றன எ�ப� கவன��ட� 
அவதா��க�படேவ��ய ஒ� �டய�. 

த�னா�வ� ெதா�� எ�பைத சராச�ைய�ட அ�கமான 
ச�பள��ட� ெச��� ஒ� 
ெதா�லாக மா��யத� �ல� 
ச�க அ�கைற 
எ�பைத��ட பண 
ம��ேபா� ெதாட���றதாக 
ஆ��யைம ெதாட�க�, 
ம�க� இய�க�க�, ம�க� 
அைச�ய�க�க�, ம�கள� 
கைல ப�பா�� 
இய�க�க� அ�தைனைய�� 
ம�ன�ப���, அைவ 
ம�கைள� சா��� ���ற 
அ��பைடகைள 
இலாெதா��த�� இ�தைன 
கால��� NGO�க� 
சா��தேத. 

தம� ெகாைடயாள� 
நா�கேள ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� ேபா��� 
உத��ெகா����தேபா� அதைன� 
பா����ெகா��������, ேபா� ���த �ற� ேபாரா� 
பா��க�ப�ட ம�க��� உத��ற உ��ப�யான 
அைம���க� தாேம என�� ேபா����ற�, ம�த உ�ைம 
�ற�க� ேபா�றவ���� எ�ராக��ர� ெகா��பவ�க� தாேம 
என�� இைவ அ�����ெகா�வ� இவ��� இர�ைட 
�ைல�பா��ைனேய கா���ற�. 

"உடன�யான ந�ைம"கைள ம�க���� ெப���ெகா��பதாக 
NGO�க� த�ைம �யாய�ப�����றன. ம�க�� இ�வாறான 
ந�ைமக��காகேவ இ���வன�கைள நா� ���றா�க�. 
ஆனா�, ��ட கால அ��பைட�� ேமாசமான �ைள�கைள 
இைவ ஏ�ப��தவ�லைவ எ�பைத �க எ�தாக� 
��யைவ�ப� க�னமாகேவ உ�ள�. 

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

13 ÅÐ Â¡ôÒò¾¢Õò¾Óõ 
º¢ÚÀ¡ñ¨ÁÂ¢ÉÃ¢ý ±¾¢÷¸¡ÄÓõ

11-07-2013 

ãÄ¾É áÄ¢ý ¸¡Ä Á¡üÈõ

�. �வேசகர� | 18-07-2013 
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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�. 

NGO �க� ெசா�வ�� ெச�வ��
��ப�க� ெதாட���..

தம� ேதைவகைள �ைறேவ���ெகா�வத��� தம� 
ேகா��ைககைள ெவ�ெற��பத��� ம�க� ஒ��ப�� 
ம�க� அைம���கைள� க��ெய���� 
ேபாரா�வெதா�ேற �ைலயான மா�ற���கான வ�யாக 
இ��ைக��, ம�கைள ெவ�� ைகேய��பவ�களாக மா��, 
ம�க� அைம���க��கான இைடெவ�கைளேய 
இ�லாெதா���� �க����ரைலைய NGO�க� 
ெசய�ப�����றன. 

உலகளா�ய ���� NGO�க�� ெசய�பா�கைள 
ஆரா��ேபா�, அர�ய� ���� அைவ ம�க���� 
பாதகமான �க����ர�கைள� ெசய�ப���வத�� 
எ�வாெற�லா� �ைணேபா�����றன எ�பைத 
அ���ெகா�ள ����. 

ம�க� இய�க�க� ெசய�பட ேவ��ய இைடெவ�ைய 
எ�. �. ஓ�க� எ�ப�� த�க�ைடயதா�க ���ற� 
எ�ப� ந� கவன�����ய�. ��� ச�க� எ�ற ேப� எ�. 
�. ஓ�க� அ��� ெகா���ற ஒ� �க�� எ�பைத 
நா� கவ��க ேவ���. அ� உ�ைமயான ��� 
ச�க���� அர�ய� ெசய�பா�ைட ம���� ேநா��ட� 
பா��க�ப��ற�.

‘��� ச�க�” எ��ற அைடயாள��� எ�.�.ஓ�க� 
ம�க� சா�பாக� ேப��ற ��ய �ர�க�கைள 
உ�வா���றா�க�. அர�ய� க��� தைலவ�க�� மா�றாக 
எ�வைக��� ம�களா� ெத�� ெச�ய�படாத எ�.�.ஓ. 
அ�வல�க�� �கவ�க�� த�கைள� ��� ச�க��� 
�ர���களாக �ைலநா�ட �ய���றன�.

நா��� ஒ��காக� கண�� வழ��� கா�ட ேவ��ய 
ேதைவய�ற அைம���களான எ�.�.ஓ�க�� ைக�� 
தாராளமாக �� �ர�வதா�, ேம�ட�� அ��கார��ட�� 
�லசமய� அ� இ�லாம�� ச�க��� உ�ள �ல 
�ர�க�கைள �ைல�� வா�க எ�.�.ஓ. �கவ�க�� 
இய�மா�ற�.

1. 13வ� யா������த�: வரலா�� ��ன���

2. 13++ ம��� 13--: �ல �ள�க�க�

3. இ�ைறய �ழ�� 13வ� யா������த�: 
�வாத�� �த�டாவாத��

4. இ��யா�� 13வ� யா������த�� LLRC�� 
ச�வேதச��

5. 13வ� யா������த� த�� ம�க��கான 
��வா�மா?

6. த�� ம�க�� அர�ய� அ�லாைசக�� 
எ��கால��

7. ����க�, மைலயக� த�ழ�க� உ�பட 
ஏைனய ��பா�ைம�ன�� 13 வ� 
யா������த��

13 வ� யா������த�� ��பா�ைம�ன�� 
எ��கால��
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

ந�ப� ப�� பா�
ெசா�லேவ ெவ�க�ேக�
��ன ��ன ��
அ�சா� ��ேள ஏ�

ஆ�ம�� கா�
அ�சைர ம� ��
ஐயா ெதாைரமா�
அ�யாய� ப��ரா�
ஒ�னா(�) ந�ப� ெதா�க
அ� ஒ�னைர ம���க

��த���ைள ��ைதயா
ெபாற�த ���� இ�ைல�யா
��ப� வயதா���
ஓ���ைம இ�ைல�யா.. இ�த
நா���ைம�� இ�ைல�யா

த�� வ�ேல ைப��ேல
ேவைல��� ேபா ெபா�பேள
ஏழைர ம��� �ைர�ேல
��� ேபானா ����ேல

***********

ஏ��றா� ஆைள ஏ��றா� ந�பைள
ஏமா� எ�� இ��� ஏ��றா�
மா�ைகய க��னவ�
ம� ேமேல ���றா� அைத
ஆள வ�த �மாேனா
ெம�ைத�ேல ���றா�
ப�� ெம�ைத�ேல ���றா�

க�ட� ����லாம நா�க ெப��
க��ட� ப�வ�� ஏ�க ஒ�க
ெமா�ைட கத� அ�த ஜ�ன��� ��க
அழகா ப�டாைட ேபா��வ�� ஏ�க

அ�சா� ேபேராட நா�க ஒ�
அைற�ல வ��ப� ஏ�க
அ�ப� அைற�ேல ��க
���� ��மாள� அ��ப� ஏ�க

அ�டாேல இ�லாத �� எ�க
�ைரெய�லா� ஓ�ைட�க சா�
அைத� ேக�க தைலவ�மா� இ���
ேபாரா� �����கா�

க�ட�ப�� பா�டா� நா�க
கா� ேமேல சவா� ��க
கால� வ�� பா��� ெக�லா� ேபா�க
கா����ேபா� அ�வைர��� நா�க

ந�� : ம��ய�� ச�� �லக� 
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