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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

14-03-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : த�ழக��� மாணவ� ேபாரா�ட�க�� 
ெஜ�வா�� ��டா�ட�க��

�ேகா ரஃபெய� சாெவ� ஃ��யா� (Hugo 

Rafael Chavez Frias, �ைல 28, 1954 - மா�� 

5, 2013) ெவ��ேவலா�� 53வ� அர�� 
தைலவ� ஆவா�. 

ெத� அெம��க �த���ம�க� ���ல� 
உ�ள �த� சனா�ப� இவ� ஆவா�. இவ� 
ஒ� இட� சா�� தைலவ� ஆவா�. இவர� 
த��வ ���ல���, தைலைம�� 
ெவ��ேவலா�� அைம�த �ர��ைய� 
ெபா�வ�ய� �ர�� எ�� �����வ�. 
ெபா�ேவ�ய� �ர���� தைலவராக இவ� 
ம�களா�� ேசா�ய�ச� இல��� அெம��க 
நா�க�� ஒ���ைண�� ம��� வ�ல�கார 
எ���� ேபா�ற ேகா�பா�க�� தன� ெசா�த 
பா�ைவைய பர�� வ�தவ�. இவ� தன� 
சமகால �தலா���வ�ைத�� ஐ��ய 
அெம��க நா�க�� ெவ��ற�� 
ெகா�ைகைய�� க�ைமயாக எ���� வ�தவ�.

�ேகா சாேவ�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

பா��க�ப�டவ�க��� �� 
�ைட�க��, ��ற� 

���தவ�க���� த�டைன 
ெப��� ெகா��க�� 
அைன�� ம�க�� 

ஐ��ய�ப�� ெசய�பட 
ேவ��ய� அவ�ய�. 

இதைன அட�� 
�ைறயாள�க�ன��, 

ஏகா�ப��ய �க��� �ர�� 
��� ெச�ய ��யா�.

மாணவ� ேபாரா�ட�க�

லேயாலா க��� மாணவ�க� உ�ணா�ரத� ேபாரா�ட� 
ஒ��ைன� ெதாட��யைத� ெதாட��� ஈழ�த�ழ��கான 
மாணவ� ேபாரா�ட அைல ஒ�� த�ழக��� எ����ள�. 
Channel - 4 ெவ���ட பால�ச��ர� ெகா�ல�ப�வத�� 
���� ���மான ஒ��பட�க�, ெஜ�வா�� 
ெகா��வர�ப�ட ��ெமா�� ேபா�ற ச�பவ�க� 
இ�ேபாரா�ட அைல ஏ�ப�வத�கான உடன�� காரண�களா�ன. 

அ��பைட�� மாணவர� ேபாரா�ட�, ெஜ�வா�� அெம��கா 
ெகா��வ���ள ��ெமா�� ஒ��ப�ட இல�ைகைய 
வ������ற� எ�பதா��, ெவ�நா��� தைல���டனான 
�சாரைண ஒ��ைன�ேகார��ைல எ�பதா�� அதைன 
�ராக���ற�. அெம��கா�� ��ெமா���� மா�றாக, இ��யா 
ஐ. நா�� மா�� ��ெமா�ெவா��ைன� ெகா��வர ேவ��� 
எ�� அ��த� ெகா���ற�. த��ழ� ���ைனைய 
�த�ைமயான ேகா��ைகயாக ��ைவ��ற�. 

எ���������� மாணவ� ேபாரா�ட அைலேயா� அைலயாக 
ெவ�ேவ� அர�ய� �கா�க�� உ�ளவ�க�� 
இைண��ெகா���ளா�க�. ���பாக TESO அைம��, 
அெம��கா�� ��ெமா��ைன ஆத���� �ைல�பா�ேடா� 
ஆ��பா�ட�கைள� ெச�� வ��ற�. 

மாணவ� எ���ெயா�� ஆேரா��யமானெத���, ெவ�� 
உண���கரமான எ���யாக ம��ேம அதைன 
வ�நட���ெச�வ� ����கரமான அர�ய� அ�கைறகேளா� 
அ�ேபாரா�ட�கைள� அ�ேவ� ச��க�� 
பய�ப����ெகா�வத�� வ�ெச�����. 

ெஜ�வா ��மான�

இல�ைக�� ேத�ய இன� 
�ர��ைனைய� ���� 
ம�க�ைடேய 
ந�ெல�ண�ைத�� 
ஐ��ய�ைத�� ஏ�ப��தேவா 
த�� ம�க�� அ��பைட 
உ�ைமகைள 
ெவ�ெற��கேவா ேவ�� 
அெம��கா ெஜ�வா� 
��மான����� ������ 
�� ��சாக� 
ெசய�பட��ைல. ேநா���ய 
அ�சரைண ெப�ற அைம�� 
ேப���க��� ��னா���� 
இல�ைக �� தன� 
ஆ��க�ைத வ��ப��த� 
தவ�ய அெம��கா இ�ேபா� 
ஐ.நா. �ல� தன� 
தைல��ைட� �������ள�.

நா�க�� தைல�ட�� ஊ��வ�� உ�நா�� �ர�பா�கைள� 
பய�ப���வ� அெம��கா�� வழைமயா� ��ட�. ேக��ர 
���ய��வ� ��க இல�ைகைய� தன� க���பா��� 
ைவ������ ேநா��ேலேய கட�த ஆ�� அ� ெஜ�வா� 
��மான�ைத� ெகா��வ�� �ைறேவ��ய�. ஆத� 
ெதாட���யாகேவ இ��ைற ெகா��வர�ப�� ��மான�ைத 
ேநா�க ேவ���.

உ�நா��� அரசா�க��� ெச�வா���ைமைய�� ம�த��ைம� 
��ற�கைள�� பய�ப��� அெம��கா இல�ைக அரசா�க�ைத� 
தன��� ப�ய ைவ�கலா�, அ�ல� நா��� ஒ� ஆ�� 
மா�ற�ைத� ெகா��வரலா�. இவ��� எ��ேம ம�க��� 
ந�ைமயான மா�றம�ல. இ���மான� த�� ம�க��� எைத�ேம 
தர� ேபாவ��ைல.

ஹ¥§¸¡ º¡§Å�: Å¡ú×õ ÁÃ½Óõ

கேஜ��ர�  | 21-03-2013 

§¾ºõ-Éõ-§¾º¢Â Éõ

�. �வேசகர�  | 28-03-2013 
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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�. 

த�ழக��� மாணவ� ேபாரா�ட�க�� ெஜ�வா�� 
��டா�ட�க��
��ப�க� ெதாட���..

அெம��க ஏகா�ப��ய��, ஐ.நா சைப�� நா�க�� 
இைறைம�� தைல��வ� ��த�ல. அதனா� 
அ�தைல��கைள ஏ�� அ��க��க ேவ��ய��ைல. 
அ�தைல��கைள� த���க�� எ���க�� ேவ��மா�� 
ெசா�த நா�� ம�க��� அரசா�க�க� ேந�ைமயாக� 
ப�� ெசா�ல� கட�பா�ைடயனவாக இ��க ேவ���. 
ஏகா�ப��ய அரவைண�பாள�களாக இ���� நா�க�� 
தைலவ�க� தம� அட���ைற ஆ���� சாதகமாக 
ஏகா�ப��ய�க� இ���� ேபா� அவ�ைற �க�வைத��, 
அட���ைற ஆ���� மாறாக அ�ல� எ�ராக 
ஏகா�ப��ய�க� ெசய�ப�� ேபா� அவ�ைற எ���� 
ெப�ய ஏகா�ப��ய எ���பாள�களாக�� ேதச� 
ப�றாள�களாக�� கா��� ெகா�வைத�� ம�க� 
அ�வா�க�.

இ���மான�ைத இல�ைக �தான இைறைம �ற� என 
ஒ�ைற� ப�மாண �ைல ��� த��� க��ப� 
ேவ��ைகயான�� ஆப�தான�மா��. இல�ைக�� 
இைறைம எ�ப� நா��� ��கள த�� ���� 
மைலயக� த��� ேத�ய இன�க�ன�� ஏைனய 
��பா�ைம ச�க�க�ன�� ஒ��ெமா�த இைறைமையேய 
���பதா��. அ�தைகய இைறைம �� அெம��க 
ேம��லக ஏகா�ப��ய ச��க�� உ�ேநா�க� 
���ல��ட� ஐ.நா. �லமான தைல�� த�ெசயலானத�ல.

கட�த ஆ��� ��மான� �ல� இல�ைக அர� �க�� 
ெச�லமாக� பய�கா�ட�ப���ள� எனலா�. 
இ���மான�க�; த��ம�க��� ந�ைமயான� எ�� 
ெசா�பவ�க��;, இ� இல�ைக அரசா�க���� எ�ரான 
ஏகா�ப��ய–��க� ���� ச�ெய�� பர��ைர ெச��� 
��கள ெபௗ�த இனவா�க�� இ����றன�. இ�த 
�க��க� இல�ைக�� ��கள ஆதர� �ைலைய ேம�� 
பல� ப�����ள�. அ��ட� ஜனா�ப� ம��த ராஜப�ச 
ேதச�ப�றாளனாக�� ஏகா�ப��ய எ���பாளனாக�� 
ெதாட��� வல� வ�வத�கான சா��ய� பா�கைள 
அ�க��க� ெச���ள�.

உ�நா�� அட���ைறயாள�க��� ஐ.நா. சைப�� �ல 
ெசய�பா�க� அ����தலாக இ��ப���. அேத ேபா�� 
உல�� ெப�ய ச��க� ��ய நா�கைள அ����� 
அ�ப�ய ைவ�க ஐ.நா. சைப�� �ல ெசய� பா�கைள 
��ட��� ���� ��வ����. ஐ.நா. சைப�� �ல 
ெசய�பா��� தள�க��� அ�பா� ேமலா��க ச��க� 
தம� ஆ��க�ைத �ைல நா��வத��� அவ���� 
அ�ப�யாத நா�கைள அ�ப�ய ைவ�க�� ெசய�ப�� 
ஆ��ர���கைள�� ெச���ளன. ஈரா� �த� ��யா 
வைர இவ�ைற அவதா��க �����ள�. இ�த 
ேமலா��க ச��க� ஐ.நா. சைப�� ெசய�பா�க�னா� 
ேக�����ப��த�பட ��யாதைவயாக இ����றன 
எ�ப�� ெத��தேத.

ஐ.நா. சைப எ�ப� நவெகால���வ ஏகா�ப��ய ச�வேதச 
��வன� எ�ப�� எ��த ச�ேதக�� இ��க��யா�. 
ஆனா� அட���ைற அர�க�� எேத�சா�கார� 
ேபா���� எ�ராக ஐ.நா. சைப�� நடவ��ைக �ல� 
அ��த�க� ெகா��க�ப�� வ���ற ேபா�� ஒ�� 
இ��பைத� காண����. ம�க� �ேராத அட���ைற 
அர�க��� எ�ரான ச�வேதச ��யான நடவ��ைகக�� 
ஐ.நா. சைப�டாக ம���ப��த�ப�ட தா�க� ெகா�ட 
நடவ��ைககைள எ��க ����. இ�த நடவ��ைககைள 
ஏகா�ப��ய� பய�ப���� ஆப������ற ேபா�� இ� 
நடவ��ைகக�� அட���ைற அர�க�� 
ெகா�ைமகைள� ேக�����ப��த� 

1. ெக����ேபா�� ��ன� இல��� அெம��கா.

2. நவதாளாரளவா�� ���� ெவன�ேவலா�� 
சாேவ�� இரா�வ� ச���.

3. சாேவ�� வ�ைக�� ெவ�சன�க� 
அர�ய�மயமாத��.

4. ெபா�வா�ய� �ர���� இல��� அெம��கா�� 
�ைசவ���.

5. ெப�ேறா�ய அர�ய�� சாேவ�� ெபா�ளாதார� 
ெகா�ைக��.

6. சாேவ� ���� ெச�ற வ�� தட�� இல��� 
அெம��கா�� எ��கால��.

�ேகா சாேவ� : வா��� இற���
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

ச�த��ப� இ��ப�ட�, அட���ைற அர�க� �� 
அ��த�க� ஏ�பட�� வா���க� உ��.

பா��க�ப�ட த�ழ�க��� �� ேக�பைத ஏகா�ப��ய� 
ச�யாக��, �� ம��பைத ஏகா�ப��ய எ���பாக�� 
ெகா�வ� இல�ைக ஆ�� வ��க�க�ன�� அட���ைற 
அர�ன�� �ைல�பாடா��. அட�க�ப�� ஒ��க�ப�� 
ெதா�லாள�க�, �வசா�க�, ேத�ய இன�கள� 
�ைல�பாடான� பா��க�ப�ட ம�க��� �� �ைட�க 
ேவ���. எ�பதா�� ��ற� ெச�தவ�க� த���க�பட 
ேவ��� எ�பதாகேவ இ��க ����. இ�த 
�ைல�பா�ைட ��நக��த இல�ைக ம�க�� ஐ��ய�� 
ஒ�ைம�பா�� அவ�ய�.

பா��க�ப�டவ�க� உ�நா��� ச�ட�க�� ��� 
ச�வேதச� ச�ட�க�� ��� நடவ��ைககைள எ��க 
உ�ைம உைடயவ�க�. இ�ைறய அர�க� ஐ.நா.�� 
ச�வேதச ச�ட�க��� உ�ப�டைவகளாகேவ 
இ����றன. அவ��� �� எ��க�ப�� 
நடவ��ைகக��� அர�க� �க� ெகா��க 
ேவ����ளன. ஆனா� இைவ �க�� 
வைரய��க�ப�டைவ எ�பதைன ம�க� �ள��� 
ெகா�வ� அவ�ய�.

எனேவ பா��க�ப�டவ�க��� �� �ைட�க��, ��ற� 
���தவ�க���� த�டைன ெப��� ெகா��க�� 
அைன�� ம�க�� ஐ��ய�ப�� ெசய�பட ேவ��ய� 
அவ�ய�. இதைன அட�� �ைறயாள�க�ன��, 
ஏகா�ப��ய �க��� �ர�� ��� ெச�ய ��யா�. 
ம�க��கான �க��� �ரைல ��ென��க ேவ���. 
அைன�� அட�க�ப�ட ம�க�ன�� ஐ��ய�ப�ட 
ேபாரா�ட�ைத த�ர இத�� ேவ� வ�க� எ����ைல.


