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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

உல�� ந����கான ெந��க� ஒ�� ஏ�ப���ள� எ�ப� 

இ�� பரவலாக உணர�ப��ற�. எ��கால ச�த��� ந��� 

உ�ய �ைற�� �ைட�காம� ேபாக���ய அபாய� உ�ளைம 

க�ட�ய�ப���ள�. 

ந��� என�ப�� �ைலம��ப�ற வள�ைத� கா�கேவ��� 

எ��� உ�ய �ைற�� �காைம ெச�ய ேவ��� எ��� 

எ�லா�தர��னரா�� க��தள�� உணர�ப��ற�. 

எ�ேலா�� ந��� வள�ைத�கா�க ேவ��� எ�� ��னா�� 

அ�வள�ைத� கா�பத�� அவ�க� ��ைவ��� ��ட�க� 

ேவ�பாடானைவயாக�� ஒ���ெகா�� �ர�ப�டைவயாக�� 

உ�ளன. ஏகா�ப��ய, �தலா���வ ச��க���� 

சா�பானவ�க�, ந��� வள�ைத� த�யா� மய�ப���, ந��� 

�காைம��வ�ைத� த�யா�� ைகக�� ஒ�பைட�பேத 

எ��கால����காக ந��� வள�ைத� கா�பத�கான ஒேர வ� 

எ�� வா���றா�க�. 

சாதாரண ம�க����, ெபா� அைம���க����, அர���� 

ச�வர ந��� வள�ைத �காைம ெச�ய�ெத�யாெத��� 

இதனாேலேய ந��� ெந��க� ஏ�ப��ற� எ��� இவ�க� 

ம�ப� ம�ப� பர��ைர ெச��றா�க�. 

இ�தர��ன�� IMF, WTO ேபா�ற ெப� �தலா�க�ன�� 

ஏகா�ப��ய�க�ன�� நல� கா��� அைம���க� 

��ன��� இ����றன. 

ம�க�� ெபா� அைம���க�� அரச அைம���க�� 

ந��ைர� ெபா���ண��ட� பய�ப��த� தவ���றன� 

எ�ப� உ�ைமதா� எ�றேபா���, ந��� வள�ைத� 

�ைறயா�� பகா�ர வ�க ��வன�களா� �ரய� ெச�ய�ப�� 

ந���� அள��� ��னா� எ��ேம ஒ��ட�பட 

��யாததா��. 

ந��� வள�ைத� த�யா� மய�ப��த ேவ��� எ�ற 

பர��ைர��� ��னா� �� மைற�க�ப�� உ�ைமயாக�� 

ந��� அர�ய�� அ��பைட� �ர��ைனயா�� இ�த� 

த�யா� வ�க ��வ�க�� ��வள� �ைறயாடேல அைம�ற�. 

உல�� "����ர��க�" எ�� அைழ�க�ப�� பா�ய ப�� 

��வன�க�� உ�ைமயாள�க� ந��� எ��ற வள��ைன 

வ�க�����பய�ப��� �க�ெப�ய அள�� இலாப��� 

வ��றா�க�. இவ�கைள�த�ர�� ஏராளமான ��வன�க� 

ந��� வள����� இலாப� ச�பா���றா�க�. 

��� இலாப� ச�பா�க����ய "��பைன� சர�காக" ந��� 

வள�ைத மா��வேத இ��தலா�ய ச��க�� அ��பைட 

அர�ய� ேநா�கமாக அைம�ற�. இத�காரணமாகேவ ந��ைர 

ம�த உ�ைமயாக அ��க��பத�� இவ�க� எ����� ெத���� 

வ��றா�க�. 

��றா�லக நா�க�� பா�ய ெதா��சாைலகைள அைம�� 

இலாப���� ��வன�க� அ�ெதா��சாைலக� பய�ப���� 

���காக �க��ைற�தள� ���க�டண�ைத ம��ேம 

ெச�����றன. அ�ெதா��சாைலகளா�, ம�ப� பய�ப��த 

��யாதள��� மா�ப��த�ப��, �ைறயாட�ப�� 

��வள����� அதனா� ஏ�ப�� �ைள�க���மான 

எ�தெவா� ந�ட ஈ�� ம�க��� அ���வன�களா� 

வழ�க�ப�வ��ைல. 

05-07-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ந��� அர�ய�
ெதாட�க�ைரயாட� : �. ம�ர�

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�.

1964ஆ� 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

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ
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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. ம�த�க�� சதாரண வா��ைல

2. �ர�ைஞ��ைம�� பா���� அத� �ைள�க��

3. �ர�ைஞ��ைம����� �ர�ைஞைய ேநா��...

4. �ர�ைஞயாக வா�த�

ச�க மா�ற���கான பாைத�� �ர�ைஞ�� 
���ய��வ�.
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )

ந��� அர�ய�
��ப�க� ெதாட���..

��வள�ைத� கா�பெத�ப� சாதாரண ம�க�� தவ�கைள� 
����வத�டாக ம��ேம எ�ட�பட ���� 
எ�ப�ேபால�� அ� ம�க�ைடய ப� எ�ப� ேபால�� 
பாட���தக�க����� ஊடக�க� வைர 
பர��ைர�க�ப��ற�. ஆனா� அ� உ�ைமயான �ர��ைனைய 
��மைற�பதாகேவ அைம�ற�. 

��வள�ைத� கா�பெத�ப� ��வள� த�யா� மயமாவைத 
எ����� ேபாரா�வத�டாக ம��ேம எ�ட�பட ���� 
எ�பேத யதா��தமாக��ள�. ��வள�ைத� ெகா�ைள��� 
ெப�வ�க ��வன�க��� எ�ராக�� அவ��� 
ைக�பாைவயாக இ���� IMF, WTO, உலகவ�� 
ேபா�றவ�ைற��, இவ���� வச� ெச��ெகா���� 
அர�கைள�� ��ரமாக எ����� ேபாரா�� 
ேதா�க��பத�டாக ம��ேம ��வள�ைத எம� எ��கால 
ச�த�க��காக� கா�� ��க ����. 

அ�ேதா� ெதாட��ைடய �ற��� ேத��� ெப�றவ�கைள 

�ைல�� வா��வத� �ல� ேபா�த�� அைட�த �ைர� 

ப���ப� ம�கைள ஊ�����றா�க�.

ேபா�த�� அைட�த �� �யாபாரமான� ஆக��ைற�த� 

30% இலாப�ைத�

த��ற�. இத� உ�ப��� ெசல�� 90% ெபா��ட�, 

ெகா�� ெச�ல�,

��ேயாக�, �ள�பர� எ�பவ���ேக ெசலவா�ற�. ஒ� 

கல� ேபா�த�

த��ரான� அேதயள� �ழா��ைர �ட 10,000 மட�� 

�ைல�� ��க�ப��ற�.

ஆ��ேதா�� இ�த� ேபா�த�க��காக 900,000 ெதா� 

�ளா��� உ�ப��

ெச�ய�ப��ற�. இதனா� 2.5 ���ய� ெதா� 

அள�லான காப�ெரா�ைச�

ெவ��ட�ப��ற�.

�� �யாபார� ஆ��ேதா�� 500 ���ய� இலாப� 

த���ற �ைறயா��ற�.

எ�ெண�, ��சார���� அ��தப�யான அ�க இலாப� 

உைழ��� �யாபார��ைறயாக �� மா�����ற�.

வள���வ�� நா�க�� 25% ��� ேமலான ம�க� 

த�க� மாதா�த

அ��யாவ�ய� ெபா��க��கான ெசல�� நா��� 

ஒ�ைற �ைர� ெப�வத�காக ம��� ெசலவ���றா�க�.

வள���வ�� நா����ள �ழ�ைதெயா���� 

ஆ�ெடா���� ேதைவயான �� வச�ைய ஏ�ப���� 

ெகா��க ஒ� அெம��க டால� ேபா�மான�.

இர�� �ரா�� நா�� ப�ேத�ய� க�ெப�க� 

(Vivendi, Suez)

உலகளா�ய த��� ��ேயாக �யாபார��� (ேபா�த� 

அைட�த �� த����) 70% �� உ�ைம 

ெகா�டா���றன.

அ�ைம�� மேல�யா�� ேம�ெகா�ள�ப�ட 

ஆ�ெவா�� 300 �����ட�

த��ரான� ேகா�ைப�� ��க�ப��ேபா� அ� 

83,233% இலாப�

ச�பா��க�ப��ற� என� ெத����ற�.

த��� அர�ய�: �ல �����கள

உலக சன�ெதாைக�� ஐ��� ஒ�வ��� ���பத�கான �� 
�ைட�ப��ைல.

ஆ��ேதா�� நா�� ���ய� ம�க� �� ெதாட�பான 
ேநா�களா� சா�றா�க�.
98% �� ெதாட��லான மரண�க� வள���வ�� நா�க�ேலேய 
�க���றன.

வள���வ�� நா�க�� 80% ேநா�க� ��னாேலேய 
ஏ�ப���றன.

ஆ��ேதா�� 1.8 ���ய� �ழ�ைதக� வ����ேபா��னா� 
இற��றா�க�.

எ�� ெச�க��� ஒ� �ழ�ைத �� ெதாட�பான ேநா�னா� 
மர���ற�.

ஆ���க�ெப�க� வாரெமா�� 16 ம���யால�கைள �ைர� 
ெப���ெகா�வத�காக ம��� ெசலவ����றா�க�.

ஆ���கா��� ஆ�யா��� உ�ள ெப�க� �ைர� 
ெப�வத�காக �ன��
சராச�யாக 3.7 ைம�க� நட��றா�க�.

உல�� இ����ற ெமா�த ��வள��� 1% ம��ேம ம�த� 
பாவைன�� உக�த ந��ைர� ெகா���ள�.

ஒ� ப��� ேகா��ைய உ�ப�� ெச�ய 11,000 ��ட� 
த��� ெசலவ��க�ப��ற�.

ேபா�த�� அைட�த �ைர ��பைன ெச�வதா� ம��� 
ஆ�ெடா���� 150
���ய� அெம��க டால�க� இலாப� �ைட��ற�.

உலக��� உ�ள 85% ேபா�த�� அைட�த �� �யாபார�ைத 
ெகாேகா ேகாலா, ெப�� ம��� ெந�ேல ஆ�ய ��� 
��வன�க�� ெசா�தமாக
ெகா������றன.

ேபா�த�� அைட�த �� �ழா� �����ேத ெபற�ப�� 
ேபா�த�� அைட��
��பைன ெச�ய�ப��ற�. ஆனா� ப��பாள�க�� (glacier) 
இ��� ெபற�ப�டதாக �ள�பர� ெச�ய�ப��ற�. இ�த 
��� ��வன�க�� ெபா�� �ழா�க�� இ��� �ைட��� 
�� ��தமானத�ல எ�ற ெபா�ைய� பர�ப ஆ��ேதா�� பா�ய 
ெதாைகைய� ெசல� ெச�வேதா�,  


