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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

08-11-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : �� ப�றா��ைற : த�ழக அ�பவ������ நா� 
க�கேவ��யைவ
ெதாட�க உைரயாட� :  �. ம�ர�

இல�ைகய�ேகா� (இ. நவ�ப� 15, 1961)

ஈழ��� ��கைத ��ேனா�க�� ஒ�வ�. 
த��� ��கைத ேதா�� வள��த கால��� 
அத� வள����� ெப�� ப�க��� 
ெச�தவ�க�� ஒ�வ� எ�� பார��� 
ெப�றவ�. ம��ெகா�, பாரதேத�, ச��, 
�றாவ�, �ராம ஊ�ய�, சர�வ� ஆ�ய 
த�ழக இத�க��� ஈழேகச�, �னகர�, 
ஈழநா�, கைல�ெச��, �ரேகச� ஆ�ய ஈழ�� 
இத�க��� இவர� ��கைதக� 
ெவ�வ�தன. இவ� �ம�சன�, நாடக� ஆ�ய 
�ைறக��� ஈ�பா� கா��னா�.

ப�ென�டாவ� வய�ேல இவர� �த� 
கைதயான ' ம�ய மதேலனா' 1930க�� 
கைலமக� இத�� ெவ�யா���. 
சம���த�, இல���, த��, ஆ��ல� 
ஆ�ய ெமா�க�� இவ� ஆ��த ப��� 
ெப�றா�.

��க�:
    ெவ���பாதசர� (��கைத� ெதா���)
    மாத� மட�ைத (ேமைட நாடக�)
    ��ட� �கதாச� (நைக��ைவ நாடக�)
    �த�காத� (ெமா�ெபய��� நாவ�)

இல�ைகய�ேகா�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

ப�னா��� க�ப�க��� 
வழ�கேவ��ய ��சார�, 
அ�க�ப�க� உ�வா��� 
க��, அ�க�ப�க���� 

ேதைவ�ப�� ந��� 
ேபா�றவ�ைற அரேச 

ெபா��ெப��க ேவ��ய 
�ைல��� த�ள�ப��ற�. 
இ� இ���� ம�க� �ேத 
�ைமயாக மா��ேபா�ற�. 

அ�க�ப�க� உ�வா��� 
�����ழ� ���க��ேகா, 

�த��� உ��� 
ஏ�ப���� ��வள 

அ���ேகா அைவ க�டண� 
எதைன�� ெச���வ��ைல. 

த�ழக��� �ல�� ��ப�றா��ைற, ��தைட ேபா�றைவ 
இ�� த�� ஊடக�க�� அ��க�� ேபச�ப�� 
�டயமா���ட�.  இ� த�ழக��� �ர��ைனயாக 
இ��தேபா��, இ��ர��ைன�� த�ைம, அத� 
காரண�க�, ���க� ேபா�றவ�ைற� க���ெகா�வ� 
அவ�யமானதா��. த�ழக��� �� ப�றா��ைற�கான 
காரண�க�, �ழ� ேபா�றைவ இல�ைக��� 
எ��கால��� ஏ�பட� சா��ய��� எ�ற வைக�� 
இ�ப��ய உைரயாடைல நா�� 
��ென��கேவ��யவ�களாக உ�ேளா�. 

��சார� ெதாட�பான ெகா���� இர�� �ர��ைனக� 
த�ேபா� த�ழக��� உ�ளன. ஒ�� �ட��ள� அ� 
உைல�ெக�ரான ேபாரா�ட�க�. இர��, �� 
ப�றா��ைற�� ��தைட��. இ�� இர�� 
�ர��ைனகைள�� ஒ��ேபா� கா����� �ய��க�� 
இட�ெப���றன. இ�வாறான �ய��க� �ட��ள� அ� 
�� �ைலய���கான ஆதரைவ ம�க�ட� ெப�வத�கான 
கபட ேநா�க� ெகா�டைவயா��. 

த�ழக��� �� ப�றா��ைற�� ��தைட�� ேத�த� 
���க�ேல �ட தா�க� ெச���� அள��� அர�ய� 
�ர��ைனயாக வள���யைட�� ���� இ�த �ைல��� 
�ட, ப�றா��ைற�கான உ�ைமயான காரண�க� ���� 
ம�க� ேபா�ய ����ண�வ�ற �ைல�ேலேய இ���றா�க�. 
இத�� ஊடக�க� வா�லாக� ெச�ய�ப�� ��ர� பர��ைர 
���யமான காரணமா��. 

ெப��வ�� சன�ெதாைக 

இய�பான ம�க� 
ெப��க�� 
ந��தரவ��க��ன�� �� 
�க�� அ�க��� வ�வ�� 
ஒ� காரணமாக 
��ைவ�க�ப��ற�. 
இ�� உ�ைம 
இ�லாம��ைல. ஆ��� 
இைத ம��ேம காரணமாக 
��ைவ�ப�� ேவ� 
நல�க� உ�ளன.

��சார� 

த�யா�மயமா�யைம. 

த�ேபாைதய �� 
ெந��க��கான 
உ�ைம�காரண�க�� �த�ைமயான� இ�வா��. இ��ய 
அர�ய� அைம��� ச�ட���, அ�ச�ட��ைன 
ஆ��வ�� �����ைழ�த அ�ேப�கரா� ெச�ய�ப�ட 
ப���ைர�ப� ��சாரமான� ம�க�� 
அ��பைட�ேதைவயாக ஆ�க�ப����த�. 
இத�காரணமாக ��சார�ைத அரேச உ�ப�� ெச�த�ட� 
�ைற�த �ைல��� மா�ய��ட�� ேதைவ��ள சாதாரண 
ம�கைள ��சார� ெச�றைட�த�. �வசா�க���� �� 
ைக�ெதா�� �ைனேவா���� இதனா� ெப�� பய� 
�ைள�த�. 
�றகான கால�க�� இய�ற�ப�ட, ���த�ப�ட 
ச�ட�க� காரணமாக, ���பாக 2003 இ� BJP அர� 
ெகா��வ�த ��சார ஒ����ைற ஆைணய� ெதாட�பான 
��ய ச�ட�க� காணமாக ��சாரமான� 
அ��பைட�ேதைவ எ�ற �ைல����� த�யா� மயமான 
��பைன�சர�காக மா�றமைடய�ெதாட��ய�. 

ÀÕÅ¿¢¨Ä Á¡üÈí¸Ç¢ý «Ãº¢Âø

ெத.ஞால���� ��ல�ேகா | 15-11-2012 
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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�. 

�� ப�றா��ைற : த�ழக அ�பவ������ நா� 
க�கேவ��யைவ
��ப�க� ெதாட���..

�� உ�ப��, �� ��ேயாக� ேபா�றவ�ைற� 
த�யா���ைற ைக�ெல����ெகா�ள���ய �ைல 
ஏ�ப�ட�. இதனா� அலெகா���கான �� க�டண� 
உய��� ெச�ற�. ��க�டண� உய��� ெச�றதா� அர� 
மா�ய� ேபா�றவ�ைற ����� �ைல ஏ�ப�ட�ட� 
�� த���பா�� ெதாட��ய�. 

��சார� த�யா�மயமா�யைம ��த���பா���கான 
���யமான காரண� எ�பைத �� மைற��� அர�, தா� 
த�யா�மய�ைத�� �தலா�கைள�� சா��� ��பதா�, 
��சார� த�யா�மயமாதேல �� த���பா�ைட ���� 
எ�� �ரசார� ெச��ற�. 
த�ேபா� ��சார உ�ப��ைய�� ��ேயாக�ைத�� 
��றாக� த�யா� மயமா��� ��டமான� நாளைட�� 
��சார�ைத சாதாரண ஏைழ உைழ��� ம�க�� 
ைகக����� ��றாகேவ ப������ அபாய�� உ�ள�. 

ப�னா��� க�ப�க�� வ�ைக

�ற�த ெபா�ளாதார�ெகா�ைக இ��யா�� 
அ��க�ப��த�ப�ட ���, ப�னா�� �லதன� 
தைட��� இ��யா��� �ைழய���ய வா��� 
ஏ�ப�ட�. 
ெவ�நா�� �த���ைன� கவ��கமாக, �த��� 
வலய�க�, மா�ய�, உ��ெமா�க� எ�� ஏக�ப�ட 
��ட�கைள இ��ய அர�� மா�ல அர�க�� ���ன. 

ஏைழ உைழ��� ம�க��கான ��சார மா�ய� எ�பைத 
இ�லாமலா��, ெவ�நா�� �த��டாள�க��� ��சார 
மா�ய� எ�ற �ைலைய ேநா�� இ��யா தா��த�. 
24 ம�ேநர� தைடய�ற அ�வ� ��சார�, 
��சார�க�டண�க�� �ற���ச�ைகக� எ�� 
இ�வர�க� ப�னா��� க�ப�க�ட� ெச��ெகா�ட 
இரக�ய ஒ�ப�த�க�, பா�ய ��சார�ேதைவ�ைன 
உ�வா��ன. த�ழக��� இ�வா�தா� ெப�� ��சார 
ெந��க� ஏ�ப�ட�. 

இ�ப�னா��� க�ப�க� �ைற�த ���ட� 
உைழ�ைப���டேவ இ��யா ேபா�ற நா�க��� 
வ���றன. அ��ய�ெசலாவ� எ�ற ம��ர�ைத ம�ப� 
ம�ப� ஓ�னா�� அ�த��ரசார����� ��னா��ள 
உ�ைமக� மைற�க�ப�ேட வ���றன. ப�னா��� 
க�ப�க��� வழ�கேவ��ய ��சார�, அ�க�ப�க� 
உ�வா��� க��, அ�க�ப�க���� ேதைவ�ப�� 
ந��� ேபா�றவ�ைற அரேச ெபா��ெப��க ேவ��ய 
�ைல��� த�ள�ப��ற�. இ� இ���� ம�க� �ேத 
�ைமயாக மா��ேபா�ற�. அ�க�ப�க� உ�வா��� 
�����ழ� ���க��ேகா, �த��� உ��� ஏ�ப���� 
��வள அ���ேகா அைவ க�டண� எதைன�� 
ெச���வ��ைல. 

அேதேபா�� அவ�க���� ேதைவயான ��சார�ைத 
உ�வா��வதா� உ�டாக���ய ���க���� அைவ 
ெபா��ேப�க�ேபாவ��ைல. �ட��ள� �வகார�� 
இ�வா�தா� இதேனா� ச�ப�த�ப��ற�. 

இல�ைக அ�பவ�

இல�ைக��� இேதேபா�ற ��சார ெந��க� 
ஏ�ப�வத�கான வா����க� �ைறயேவ உ�ளன. 1977� 
ஆ�� அ��க�ப��த�ப�ட �ற�த 
ெபா�ளாதார�ெகா�ைக�� ��பா� ெவ�நா�� 
�த��க�� ப�னா��� கமப�க�� தைட��� 
இல�ைக��� ����வ���றன. ேபா� காரணமாக இ�� 
ேவக�தைடக� ஏ�ப����த�. த�ேபா� ேபா� 
�������� இ�த �ைல ேவகமாக அ�க��� வ��ற�. 

இ�க�ப�க��கான ��சார�ைத உ�வா�� வழ�கேவ��ய 
ெபா��� இல�ைக அர�� �� ���. அ�ல� �� 
உ�ப��ைய� த�யா�மய�ப��த ேவ�� ஏ�ப��. இதனா� 
ஏ�பட���ய ��க�டண உய��, �ழ� மாசைடத�, 
ஆப�தான �ைள�க�, வா�வாதார�க� அ��க�ப�த� 
எ�� எ�லாவ�ைற�� ம�கேள ெபா��ேப�கேவ��யதா��. 
ேம�ெகா�மைல���ட�, �ைர�ேசாைல அன� �� 
�ைலய���ட�, ச��� அன� �� �ைலய���ட� 
ேபா�றைவ இ��ர��ைன�கான எ����கா��க�� 
��கா��க�� ஆ��. 

���

இ�வாறான �ர��ைனக���� ��� கா�பெத�ப� 
��டகால���ட��� அ��பைட�ேலேய ெச�ய�பட 
����. நா�����ய, நா�� ம�கைள�சா��த ெபா�ளாதார� 
ெகா�ைக ஒ��ைன அர� வ��பத� �லேம 
இதைன�சா��ய�ப��த ����. உைழ��� ம�க��கான 
��சார� எ�ற அ��பைட�� �� �� ����ப�� 
�ைலய�கைள� பர�தள�� அைம�ப� ேபா�றைவ எ�லா� 
ஆேலாசைனகளாக ��ைவ�க�ப���றன. 

��சார ெந��க�, ��சார உ�ப�� த�யா�மயமாத� 
ேபா�றைவ ப��ய தைல�ழான �ள�கம����கைள��  
தவறான �ரசார�கைள�ேம அர�க�� அ�காரவ��க�� 
அவ�����சா�பான ஊடக�க�� ெச�� வ���றன. 
இ�த�ெபா�கைள ந�பா�, உ�ைமயான காரண�கைள�� 
ஆ�க��வமான ���கைள�� இன�கா�மள��� ம�க� 
������வைடயேவ���. அத� �ற� அர�� தவறான 
ெகா�ைகக��ெக�ராக ம�க� ேபாரா�� ச�யான 
ெகா�ைககைள�ெகா��வர ேவ���.  இத� �ல� 
ம��ேம எ�ெற�ைற��� ��சார��ைன ம�க�� 
அ��பைட�ேதைவ�கான ஒ�றாக ைவ��� ேபண ����. 

1. �� ெவ�பமைடத� ம��� ப�வ�ைல    
மா�ற�க� ப��ய ���கமான அ��க�
2. �� ெவ�பமைடதைல� �ைற�க எ��க�ப�ட 
ச�வேதச �ய��க�
3. �� ெவ�பமைடத� ம��� ப�வ�ைல 
மா�ற�க� ப��ய மாையக�
4. உ�ைம�� �� ெவ�பமைடத� 
அ����தலான ஆப�தா?
5. உ�நா�� ��த�க�� கார�யாக ப�வ�ைல 
மா�ற�க�
6. ப�வ�ைல மா�ற�க� ப��ய ஆ��க�� 
அர�ய�� 

ப�வ�ைல மா�ற�க�� அர�ய� (Politics of 
Climate Change)
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )


