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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

1. ேநபாள�: ���கமான அ��க�

சன�ெதாைக: 26. 62 ���ய�, ெமா�த சன�ெதாைக�� 42% 

வ�ைம� ேகா���� �ழ உ�ளன�. க��ய��: 48ம%, 102 

இன���ம�க�, 80%,  இ���க� 11% ெபௗ�த�. 93 

ெமா�க� ேபச�ப���றன (48% ேநபா�). 

சமதைர, �����ரேதச�, மைல��கர�க�, ப�ள�தா�� என 

நா�� தைர�ேதா�ற அைம���கைள ேநபாள� ெகா���ள�. 

1950க�� இ��� ச�வேதச அ����� உத�க� 

ெதாட���யாக வழ�க�ப�� வ���ள ேபா�� ேநபாள��� 

அத�கான எ�தெவா� தடய�ைத�� காண��யா�. 

ெப��ெத��கேளா, ���� ��சார ேபா��வர�� வச�க� 

எதைன�� காண�யலா�. ���பாக கா�ம����� ெவ��� 

�க�� ��த��ய �ைல�ேலேய ேநபாள� இ���ற� எ�பைத 

காணலா�. இ��� உல�� �கவ�ைமயான 50 நா�க�� 

ேநபாள�� ஒ��. 

1990 வைர �����தான அரச�� க���பா��� இ��த 

ேநபாள அர�, 1990 இ� ஏ�ப�ட ம�க� இய�க��� 

�ைளவா� பாரா�ம�ற ��யா��ைய அரச� �ேர��ரா 

ஏ���ெகா�டா�. இத� ப� அர��தைலவராக ம�ன�� 

அரசா�க��� தைலவராக �ரதமம����� இ��ப�. 

1996 ெப�ரவ� 13� �க� ேநபாள மாஓவா�க� ம�க� 

��த�ைத� ெதாட��ன�. 2001 இ� அரசமா�ைக� ப�ெகாைல 

�க��த�. 2001� ஆ��� 2003� ஆ��� நைடெப�ற 

ேப��வா��ைதக� ேதா��யைட�தன. 2005இ� ம�ன� 

�யாேன��ரா பார�ம�ற�ைத� கைல�� சகல அ�கார�கைள�� 

ைக�ெல��தா�. 2006இ� ேப��வா��ைத ��ைவ ேநா�� 

நக��த�. 

2007 �ெச�ப�� ம�னாரா�� இ�லாெதா��க�ப�� ேநபாள� 

சம��� ��யரசா�க�ப�ட�. 2008இ� மாஓவா�க� 

அர�யலைம�� ��ணய சைப�கான ேத�த�� ெவ��ெப�� 

ஆ��ைய� ைக�ப��ன�.   

2. �ர��ைய ��ென��க���யதா���தத�கான காரண�க�

ெபா�ளாதார� கார�க�

ச�க� கார�க�

அர�ய� கார�க�

���ய� தைர�ேதா�ற அைம��

3. 'ம�க� ��த�" ெவ��கரமாக ��ென��க�ப�டத�கான 

அ��பைடக�

�ல� �ர���வ��� �� ஒ��க�ப����த �வசா�க� 

ேபாரா�ட��� ���ய பா��ர� வ��தன�. ஏைனய 

ஒ��க�ப�ட ��� ம�க�� ெப�க�� இள� 

தைல�ைற�ன�� ேபாரா�ட�கள��� ����ற�  ஒ� 

��ைமயான ��தைல� ேபாரா�டமாக ���� ெப� உத�ய�.

பர��ப�ட ஐ��ய�ைத ������ எ�லா ம�கைள�� 

ஒ��ப���யதாக ம�க� ��த� அைம�தைம. �ப�தைனய�ற 

ம�க� ஆதர� ெதாட���யாக இ��தைம. 

28-05-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ேநபாள மாஓவா�க�: ேதா�ற�� வள����� 
மா�ற��
ெதாட�க�ைரயாட� : ெத. ஞா. ��ல�ேகா

ேம� ��� (ஆ��ல�:Marie Curie, ேபால�� 

ெமா�:Maria Skłodowska-Curie, நவ�ப� 7, 

1867 – �ைல 4, 1934) �க�ெப�ற ேபால�� 

ம��� �ர�� ேவ��ய� அ�ஞ� ஆவா�. இவ� 

ேவ��ய� ம��� இய��ய��காக ேநாப� 

ப�ைச �ைறேய 1911, 1903 ஆ� ஆ��க�� 

ெப�றா�. ேர�ய�, ெபாேலா�ய� ேபா�ற 

க����� �லக�கைள� க�� ���தா�.

1896இ� க�� ��� ெதாட�பான 

ஆரா���கைள� ெதாட��னா�.

1898இ� அ�கார���வமாக ேர�ய�, 

ெபாேலா�ய� ேபா�ற க����� �லக�கைள� 

க�����தைத அ���தா�.

1914இ� �தலா� உலக� ேபா�� ேபா� 

ஆ��ல�� வ��க�� எ�� க�� 

க��கைள�ெபா��த உத� ெச�தா�.

920க�� இவ�� உட� நல� 

��ெகட�ெதாட��ய�. 1934 �ைல 4 அ�� 

ேம� ��� மரண� அைட�தா�. ��� இற�� 

��� மாத�க�� �� அவ�� மக�� 

ம�மக�� ����� ெசய�ைக க�� ��� ப��ய 

க�� ���ைப ெவ���டன�.

ேம� ���
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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�. 

கல��ைரயாட��கான அ��பைடக�

1. ந���� த���பா�.

2. ந��� ஒ� ��பைன�ப�டமாக மா����ட 
�ைலைம.

3. அ��பைட உ�ைமயான ��� ேதைவைய ���� 
ெச�ய�தவ�� அர��க�.

4. ��வழ�க�� �ைற�� நைடெப�� த�யா�மய�ப��த�.

5. ந���� த���பா��� உலகமயமா�க�� தா�க�.

6. ந���� பா�கா��� ெதாட�பான ெபா�வான 
ச�ட�க�, ெகா�ைகக��கான ேதைவக�.

ந��� அர�ய�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

ேநபாள மாஓவா�க�: ேதா�ற�� வள����� மா�ற��
��ப�க� ெதாட���..

ெவ�மேன ஆ�த� ேபாரா�டமாக ம��ம�� கா�� 
�����த� ெப���ைம, சா�ய ஒ���, இன சம��வ� 
ேபா�ற பல ேவ� நடவ��ைககைள�� ம�க�� ��� 
���யா� ஒ� ெந��சாைல உ�ப�ட ��மாண 
ேவைலகைள�� ��ென��த�. 

தா�க� ����த �ரேதச�க�� ஆ��, ��வாக ம��� �� 
மா�றைம���கைள உ�வா�� சமா�தரமான அரசா�க�ைத 
நடா��யைம. ேநபாள ம�க�� ேபாரா�ட�தா� பல 
�ரேதச�க� க���ன�� பைடக�ன�� க���பா��� �� 
வ�தன. அ�வா� அைம�த �ரேதச�க�� �ல� �����த� 
ெகா�� வர�ப�� �வசா�க���� �லம�ேறா���� �ல� 
ப���த��க�ப�ட�. ��தைல� �ரேதச�க�� அ����� 
�����டள� ஏ�ப��த�ப�ட�ட� க�� �காதார� உ�பட 
ச�க ப�பா�� அ�ச�க� ��ட��ட ��ய வ�க�� 
ேம�ெகா�ள� ப�டன. ���பாக சா�ய ஏ�ற� தா��க� 
�ராக��க�ப��� சம��வ �ைல வ����த�ப�ட�. ேத�ய 
இன�க�� த���வ�க� ேபண�ப�டன.

மாஓவா�க�; 80% ேநபாள�ைத த�க� க���பா��� 
ைவ����தா�க�. சமாதான ேப��வா�ைதக���� �ைழ�� 
ேபா� அைன�� ம�க�ன�� ஆதரைவ� த�க� பலமாக� 
ெகா����தா�க�.  

4. கள������ ேப��ேமைச�கான மா�ற�ைத ைகயாள�

ம�ன� கயேன��ரா �� அரசா�க�ைத�� தன� 
க���பா��� �� ெகா�� வ�தத� �ைளவாக அர�ய� 
ெச�ய இயலாத �ைல�� மாஓவா�க� தா� அர�ய� 
ெசய�பா���கான �ழைல�� இட�ைத�� உ�வா�� 
ஜனநாயக���கான ேபாரா�ட���காக ம�கைள ஒ�� 
�ர��னா�க�. ஓ���ைண�த ம�க� ஐ��ய�ைத உ�வா��� 
ேபாரா�ய மாஓவா�க�� ெசய�பா�க� தா� ேநபாள��� 
ஜனநாயக�ைத ��பத�கான �ல கார�யாக அைம�தன. 

மாஓவா�க�� �ரதான ���ப�தைன 'ம�னரா��ைய 
ஒ���� ��ய ��யரைச உ�வா��வ�". ஆனா� ம�க� நல 
ேநா��� ேப�� வா��ைதக�� ேபா� அர�ய� ��ணய 
சைப�� ஊடாக அைத� ெசய�ப��த அவ�க� 
உட�ப�டா�க�. அத�காக �ரதான அர�ய� �ேரா�ட��� 
இைண�� பல க�� ஜனநாயக �ைற�� ெசய�பட�� 
மாஓவா�க� �� வ�தா�க�. 

சகல �தமான உ�ைமக���� சமாதான உட�ப��ைக இட� 
அ��தைமேய ேநபாள சமாதான உட�ப��ைக�� �க 
���யமான அ�ச�. ம�த உ�ைமக�, அ��பைட உ�ைமக� 
உ�ளட�கலான சகல உ�ைமக�� உட�ப��ைக�� இட� 
ெப����தன. ���பாக தா��த�ப�ட ம�க��காக 
உ�ைமக�� பா� சம��வ�ைத� ேப�வத�கான 
வ��ைறக�� அ�� கவன��� ெகா�ள�ப����தன. 
ெமா�த��� ம�க� நல� சா� அ�ச�களைன��� 
உட�ப��ைக�� உ��ெச�ய�ப����தன. 

�க ��ட ேப��வா��ைதக�� �� உ�வான ேநபாள சமாதான 
உட�ப��ைகைய� க�கா��பத�� ஜ.நா��� அைழ�� 
���க� ப�ட�. இ� தர��ன�� சம அளவான ஆ�த�கைள 
��� ைவ�பெத��� இரா�வ�� ேபாரா�க�� த�தம� 
�டார�க�� இ��பெத��� அதைன ஜ.நா. க�கா���� 
எ��� உட�ப��ைககைள நைட�ைற� ப���வத�கான 
வ��ைறக� ஒ��காக அைம�க� ப����தன.

ம�க� ஜ��ய��� ஊடாக� ேபாரா�ட�ைத ��ென��த� 
�ைளவா� ேப�� ேமைச�� ம�க��� ேவ��யைத� ெப��� 
ெகா�ள� ��ய பலமான �ைல�� இ��தா�க�.

ம�க�� நல�க��� எ�ராக எதைன�� ஏ� க��� 
��டைம�� ெச�ய �ைன�த ேபா��, இ��யா 
ம�னரா��ைய� கா�க� ேப��வா�ைதகைள� �ழ�ப 
�ய�றேபா�� மாஓவா�களா� ம�க� ேபாரா�ட���� 
�ள���ய வ��ைற ைகவச� இ��த�.
உட�ப��ைக�� ஏ�க�ப�டப� பாராளம�ற��� 
ம�னரா��ைய ஒ��பத�கான ச�ட�ல�ைத ஏ� க�� 
��டைம�� �ைறேவ�ற� தவ�யைத�� ��தாசார� 
ேத�த� �ைறைய அ��க� ப��தாைமைய�� காரண� 
கா�� மாஓவா�க� இைட�கால அரசா�க������ 
�ல�னா�க�. ேகா��ைககைள உட�ப�ட ப� 
�ைறேவ�ற� ேகா� ம�க� ேபாரா�ட���� அைழ�� 
���தா�க�. ெதாட���யான ம�க� ேபாரா�ட��� 
�ைளவாக� பாராளம�ற� ��தாசார� ேத�த� �ைறைய 
அ��க� ப���ய�ட� அர�ய� ��ணய சைப �ல� 
ம�னரா��ைய ஒ��பத�கான ச�ட�ல�ைத�� 
�ைறேவ��ய�. 

5. அ�கார�ைத த�கைவ�ப��கான சவா�க� ம��� 
அ��ய� தைல��க�

��ணய சைப�� அ��� ெப��பா�ைம இ�ைம
மாேத�� ���ைன
ேநபாள இரா�வ��� ம�க� ��தைல� பைடைய 
ஒ��ைண�க ��யாைம
��ய அர�யலைம�ைப உ�வா�கவ�� ஏ�ப���ள ��க�
இ��யா�� தைல�� 
ஜ��ய நா�க� க�கா��பாள�க�� ெவ�ேய�ற�
��தாக உ�ெவ������� ��� ச�க��� ெசய�பா�க�

6. இ�� க���� ஏ�ப���ள �ள�� "ஜனநாயக� 
��யர��", "ம�க� ஜனநாயக��"

த��ேராபாய�� �ேலாபாய��
ஜனநாயக� ��யரசா அ�ல� ம�க� சம��� ��யரசா 
(ம�க� ஜனநாயகமா)
சமாதான�� அர�யலைம��மா அ�ல� �ர��யா
மாஒவாத க����� மாேத�� க��க����ைட�லான 
நா�க�ச உட�ப��ைக
ஆயத� கள��ய�க��கான �ற���கைள� ைகய��த�
ம�க� ��தைல இரா�வ�ைத� கைல�த�, அைத 
இரா�வ��ட� ைகய��த�
இ��யா�� ப�க��� - �ரதான எ�� யா�?


