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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� 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

17-01-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ஐேரா��ய நா�க�� ெபா�ளாதார ம�த�ைலெதா
ட�க�ைரயாட� : சேபச� 

�. �. ��த�மா (Chonira Belliappa Muthamma, 

ெகாென� ெப��ய�பா ��த�மா, ஜனவ� 24, 1924 

- அ�ேடாப� 14, 2009) இ��ய� ����ைம� 
ப�� ேத��� ெவ��யைட�த �த� ெப�. 
இ��யா�� �த� ெப� ெவ��ற���ைற 
அ�கா�யாக 1949 இ� ப��� ேச��தவ�. 
ெச�ைன� க���க�� ப�ட� ெப�றவ�. 

ஆ�க� ம��ேம ஆ�� ெச��ெகா����த 
ெவ��ற���ைற�� ப���ய ���� அர�ப�� 
ேத�வாைணய� நட��ய ேத��� �க� �ற�பாக� 
ேத��� ெப�� இ��ய ெவ��ற�� �ைற ப��� 
ேச��தா� ��த�மா. ெவ��ற�� �ைற�� 
ப����� அள� கட�த ஆ�வ�ேதா� ப��� 
ேச��த ��த�மா ஒ�ெவா� க�ட���� 
பல�தமான பா��ைல ���லான பா�பா�க��� 
ஆளாக ேந��த�.

ெவ��ற���ைற�� ச�ட��ைக�� இ��த 
பா��ைல� பா�பா�க��ெக�ராக ெதாட���யாக� 
ேபாரா�ய ��த�மா உய���ம�ற��� வழ��� 
தா�க� ெச�� அ�� ெவ��ெப�றா�. 
அ�வழ���கான உய���ம�ற� ���� இ��ய 
அர���ைற�� ச�ட��க�� இ��த பல 
பா��ைல�பா�பா�க� ��க�ப�வத��� 
காரணமாக அைம�த�. 

�. �. ��த�மா

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

�தலா���வ�� 
ெபா��ய� வ��ன�க�� 

இ� த�கா�க 
ெந��க�தா� எ�� 

ெதாட��� ச��ய� ெச�� 
வ�தா�� இ� ��வ�ற 

�ழ�� ெதாட�க� எ�பைத 
உலக ம�க� உணர 

��டகால� எ��க��ைல. 
இ�த ெபா�ளாதார 

ெந��க��� அ��த 
க�ட�ைத நா� 

ெந�������ேறா�. 

த�ேபா� ஐேரா��ய நா�க� �லவ��� ஏ�ப���ள 
ெபா�ளாதார ம�த�ைலயான� அ�நா�க�� ெபா�ளாதார 
அைம��� ப���� உல�� ெபா�ளாதார அைம��� ப���� 
அத�கான மா���க� ப���� பரவலான உைரயாட�கைள� 
�������ள�.

�ல ஆ��க��� ஒ��ைற ���� ���� இ�வாறான 
ம�த�ைல�� �தலா���வ� ெபா�ளாதார� உ�ளா�ற�. 
இத�� ��ன� ெபா�ளாதார ம�த �ைல ஏ�ப�டேபா� 
ேம��லக நா�க��� ெவ�ேய �லதன�ைத இ�� 
ெச�ய�ப�ட ெதா��கைள ம�ப��� ேம�� நா�க��� �ள 
அைழ���ெகா��� ெசய�பா�நைடெப�ற�. ஆனா� 
இ�த�ைற அத�கான வா���� இ�லாம�ேபா����ற�. 

இர�டா� உலக� ேபா���� ��னரான கால�ப���� 
உலகமயமா�க�� உத��ட� �தலா���வ� தன� 
எ�ைலகைள ���க� ெதாட��ய�. அர�க�� 
���க���பா�க� தைடய�ற வ��தக���� தைடயாக 
இ��தன. கால�ேபா��� �ற�த ெபா�ளாதார� ெகா�ைகக� 
ப�ேவ� நா�கைள வ�� ேச��தன. 

இத� �ைளவா� அரசான� ெபா�ளாதார �டய�கைள 
க���ப��தேவா ஒ���ப��தேவா �டா� எ�ற ேகாஷ� 
எ��த�. இ� ��ன� ேகா�பா���வா�க� ெப�ற�. ஆனா� 
இ�� ெபா�ளாதார ெந��க� உ�ச� ெப������ற �ைல�� 
Bringing the States Back in  எ�� அரசான� ெபா�ளாதார 
�டய�கைள ேம�பா�ைவ ெச�யேவ��� எ��� 
ஒ���ப��த ேவ��� எ�� வ�வான �ர�க� எ�வேதா� 
இ� ேகா�பா���வா�க� ெப��� இ���ற�. 

ேதச எ�ைலக� கட�� எ�ைலக� அ�றதாக �லதன� 
மா���ட �ைல�� 
இ�ைறய ெபா�ளாதார 
ெந��க� த��க�யலாததாக 
மா���ட�. அெம��கா�� 
2008 இ� �ம� �ரத�� 
�த��� வ���� 
����ேயா� ெதாட��ய 
அெம��க� ெபா�ளாதார 
ெந��க� �க� �ைற�த 
கால��� உலக� 
ெபா�ளாதார ெந��க�யாக 
மா�றமைட�த�.

 �தலா���வ�� 
ெபா��ய� வ��ன�க�� 
இ� த�கா�க 
ெந��க�தா� எ�� 
ெதாட��� ச��ய� ெச�� 
வ�தா�� இ� ��வ�ற �ழ�� ெதாட�க� எ�பைத உலக 
ம�க� உணர ��டகால� எ��க��ைல. இ�த ெபா�ளாதார 
ெந��க��� அ��த க�ட�ைத நா� ெந�������ேறா�. 

ஐேரா��ய நா�க�� ெபா�ளாதார�கேளா இ��� க�ைமயான 
����ைய ச����� ெகா������றன. ம�கள� வா��� 
ச��� �ைற�னா� ேதா��ய உ�ப��� ேத�க ெந��க�ைய� 
சமா��பத�காக ெசய�ைகயாக வா��� ச��ைய அ�க���� 
�த��� வ��க�� கட� த�வத�கான வ�� ��த�ைத� 
�ைற��� பண��ழ�க�ைத அ�க���� நடவ��ைககைள� 
பல ஐேரா��ய நா�க�� அர�க� ேம�ெகா�டன. 

அத� �ைளவாக� பண��க� அ�க��� அர�க� 
�க�க�ைமயான ப�றா��ைற ���ைல அ��ைககைள 
சம������ �ைல��� த�ள�ப���ளன. 

¿£¾¢òÐ¨ÈÂ¢ý Í¾ó¾¢ÃÓõ Äí¨¸Ôõ

�. �ஜய�மா� | 24-01-2013 

«Æ¸¢Âø

ராஜர�ண� | 31-01-2013 

R2P (Right to protect)

ெத. ஞா. ��ல�ேகா  | 07-02-2013 
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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�. 

ஐேரா��ய நா�க�� ெபா�ளாதார ம�த�ைல
��ப�க� ெதாட���..

அதாவ� �தலா�ய� ச�ைத ெந��க�, ெந��க� 
�ைல��� அ�கப�ச லாப� ஈ�ட ���� �தா�ட 
நடவ��ைகக�� ஈ�ப�ட �� ��வன�க�� �ள 
��யாத ெந��க�யாக மா� அதைன� சமா��க 
நடவ��ைக எ��த �தலா�ய அர�க�� ெபா�ளாதார 
���லான ெச��ப�� த�ைமையேய ேக�����யதா��� 
அ���ர ெந��க�யாக� த�ேபா� மா���ள�. 

இத� �ைளேவ ெந��க��� �ைணெய����. இ� ஊக 
வ�க��� ேகார� ���� இ���� ஐேரா��ய 
�தலா�ய� ெபா�ளாதார�ைத �க� த�கா�கமாக� 
கா�பத�கான ஏ�பாட�� ம�க� நல ேநா��லான 
நடவ��ைக அ�ல. 

�தலா���வ உ�ப�� �ைறயான� ெதா���ப��� 
உத��ட� உ�ப��ைய� ெப��க�� 
ெதா�லாள�க��கான ேதைவைய� �ைற�க�� அத� 
�ல� இலாப�ைத� ெப��க�� �ைன�ற�. 

இ� ேவைல��லா��ர��ைனைய ஒ��ற� உ�வா��யப� 
ச�ைத�� �க�ேவா� �ைற�த �ைல�� 
உ�ப���ெபா��க�� ெப��க�ைத�� ஏ�ப����ற�. 

இ�த இட��� இ���ப���ைற ெந��க����ளா�ற�. 
ெதா���ப�ைத ைக��� �ட ��யாத �ைல�� ��ய 
ச�ைதகைள� �ற�க�� �ைற�த ெசல�� �ல 
வள�கைள� ெபற�� ேவ��யதா�ற�. இத�காக 
�தலா�ய அர�க� ம�ைறய நா�க�� �� 
ேபா�ெதா��க�� வள�கைள� �ர�ட�� உைழ�ைப� 
�ர�ட�� ேவ��யதா�ற�. 

�ழ� ேபால அ��க� ஏ�ப�� இ� ேத�க �ைலக����, 
அதனா� ஏ�ப�� ெக��யான �ைள�க���� மா�றாக, 
�லதன�ைத ம�க�மய�ப���ய ��ட��ட ெபா�ளாதார 
�ைற�ைன மா���யவா�க� ��ைவ���றா�க�. 

1. ��ேன�றமைட�த �தலா���வ 
நா�க��� அைர�ைற �தலா���வ 
நா�க��� ����ைற�� �த��ர� ப��ய 
��தைன�ேபா��

2. இல�ைக�� ����ைற� �த��ர� ப��ய 
ேநா��

3. த�ேபாைதய அர�ய� யா��� �� 
����ைற� �த��ர�. (17� 18� ���த�)

4. இல�ைக�� ச�டவா�க��ைற, 
�ைறேவ����ைற, ����ைற ஆ�யவ����� 
இைட���ள ேமாத�.

5. அ�ைம�� ����ைற��� 
ச�டவா�க����� இைட�� இட�ெப�ற 
ேமாத�� அத� ��ன�க��

6. இல�ைக�� ����ைற�� எ��கால�. 

ஐேரா��ய நா�க�� ெபா�ளாதார ம�த�ைல
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

பா��பைற - ஜனவ� 2013 
(ச�க� க�ைதயா�க�)

26 - 01 - 2013 ச���ழைம (ெபௗ�ண� ���ைற) மாைல 4.30 – 6.30 
வைர

இட� : ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ
121, ஹ�ட� ேல�, ெவ�ளவ�ைத, ெகா���-06 (��ய �கவ�)

ஈழ��� க�ைத ப���

"��யெதா� �� எ�ற பாநாடக��� 
இைச�பா�க�: �னவ� பாட�"

- க. ஆ��த�.

ெமா�ெபய���� க�ைத

"எ�க� கால��� �ழ�ைதக�"
- ம. ��னரா��

ஆ��ைர�� கல��ைரயாட��

"ச�க� க�ைதயா�க�"
- ேபரா��ைய அ�ம��� ��கதா�

அழ. ப�ரத�� "இ�ப���" க�ைத� ெதா��� 

அ��க�

அ��க�ைர - ேசா. ேதவராஜா
க���ைர - �. ம�ர�

ச�க ��ஞான ப��� வ�ட� 
யா��பாண� 

26-01-2013 ச���ழைம காைல 9:30 ம��� 
அர�க ெசய��ற� இய�க , ஆ�யபாத� ��, 

��ெந�ேவ���

"ச�க�� ச�க ��ஞான ேநா���"

கல��ைரயடா�... 


