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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

21-03-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : �ேகா சாேவ� : வா��� இற��� 
�ற�த கல��ைரயாட� 

�� அெல��ேய�� ககா�� (ர�ய ெமா�: 

Юрий Алексеевич Гагарин, மா�� 9, 
1934 - மா�� 27, 1968) ��ெவ��� 
ெவ��கரமாக� பய��த �த� ��ெவ� 
�ரராவா�. அ��ட� ��ைய ���� வல� 
வ�த �த� ம�த�� இவேர.

�� ககா�� மா�ேகா மாநக��� ேம�ேக 
�ஸா��� ப���� உ�ள ���ேனா 
எ��� இட��� மா�� 9. 1934 இ� 
�ற�தா�. இ�ப�� ��ன� ககா�� என� 
ெபய�ட�ப�ட�. இவர� ெப�ேறா� ��� 
�வசாய� ப�ைண ஒ��� 
கடைமயா��யவ�க�. சரேடா� உய� 
ெதா���ப� க����� ெதா��ப��� ெப�� 
அ�� ெம� �மான ஓ��நராக 
ப��ேநர�க�� ப��� ெப�றா�. 

ககா�� 1968 இ� அவ� ஓ���ெச�ற ெஜ� 
�மான� �ப�����ளான�� இற��ேபானா�.

�� ககா��

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

அெம��கா நாைள 
ெவ��ேவலா�� ஒ� ச�ைய 

அர�ேக�றா� எ�ற உ�தரவாத� 
இ�ைல. அதனாேலேய, 

ெவ��ேவலா�� உைழ��� 
ம�க�� ெவ�சன 

இய�க�க�� ஒ��பட�� 
அைம�பாக இைணய�� 

ேவ��ய ேதைவ 
உணர�ப���ற�. இைவ 

ெவ��ேவலா��� 
ம��ம�லா�, அைன��� 

ெத�னெம��க நா�க��� 
அவசரமான�� 

அவ�யமான�மா��.

ெத�னெம��கா�� இட�சா� எ��� ���யமான ம�க� 
நல���ட�க� பலவ�ைற� சா��யமா�������ற�. 
இட�சா�� சா�பான அரசா�க�க� ஒ�ேறாெடா�� 
ஒ��ைழ���றன. ம�க� நல���ட�கைள இைண�� 
��ென����றன. 

2005இ� ��பா�� ெவ��ேவலா�� இைண�� 'அ��த 
நடவ��ைக" எ�ற ��டெமா���� உட�ப�டன. அத�ப�, 
��பா��� ெவ��ேவலா வழ��� எ�ெண��� ஈடாக� ��ப� 
க� ம���வ�க� ெவ��ேவலா�� வ�ய க� ேநாயாள�க�� 
ம���வ� வழ��வ�. இ� ��ட��� ெவ��ைய� ெதாட��� 35 
நா�க�� 18 இல�ச����� அ�கமாேனா�� க� பா�ைவ� 
�ர�சைனக� ��ப ம���வ�களா� கைளய�ெப�� அவ�க��� 
க� பா�ைவ ����ள�. 1967இ� ேச �ேவராைவ� ெகா�ற 
ெபா��ய இரா�வ �ரரான ம�ேயா ெதர���� ��ப 
ம���வ���ேவ க� பா�ைவைய ����ெகா��த�. இைத� 
ப��� ��ப அர� ”�ரா�மா” ப���ைக�� ��வ�மா� க���� 
ெத���த�: 'இ�ைற�� நா�� தசா�த�க��� ��ன� ஒ� 
மாெப�� கனைவ� �ைத�க ம�ேயா ெதேரா� �ய�றா�. இ�� 
ேச ��� வ�� இ�ெனா� ெவ��ைய�� ெப���ெகா����ளா�. 
இ�� வய� ����த ெதர��� �லவான�ைத�� ப�ைச� 
கா�கைள�� காண�� அவர� ேபர� ��ைளக�� �க��� 
தவ�� ��வைல ர��க�� வ�ெச���ளா�". 

சாேவ� ெவ��ேவலா�� உைழ��� ம�க���� பல ந�ல 
��ட�கைள� ெகா��வ���ளா�. ���பாக� ெப�க�� 
உ�ைமக� அர�யலைம��� உ���ப����பேதா�, ��ைட� 
கவ��� ெகா��� ெப�க��� ��ைம�� ஓ���ய� 
வழ��� ஒேர நாடாக ெவ��ேவலா இ���ற�. ஒேர ேவைலைய� 
ெச��� ஆ�க���� சமமான ஊ�ய� ெப�� உ�ைம�� 
�ழ�ைத� ேப��� கால��� ேதைவ�ப�� உத�கைள 
அரசா�க��� �ல� ெப�� உ�ைம�� ெப�க��� 
உ��ெச�ய�ப���ளன. அ�ேதா� கட�த ப�தா�� கால 
சாேவ�� ஆ���� ச�க 
நல���ட�க��கான �� 
ஒ���� 60% 
அ�க����ள�. ம�கள� 
அ��பைட� ேதைவக� 
�ைற� ெச�ய�ப���ளன. 
இ�வைக��, சாேவ�� 
ெவ�� ெவ��ேவலா��� 
ம��ம�� 
ெத�னெம��கா�� 
��ேபா��� ச��க���� 
இட�சா� அர�க��� 
உ�சாக�ைத� 
ெகா������ற�. 

இ�� ெவ��ேவலா�� 
சாேவ�, ெபா��யா�� 
ேமாறாெல�, ��கார�வா�� 
ஒ�ேடகா, ஆ�ஐ��னா�� ேக��ன� என நவதாரளவாத�ைத� 
���� எ���� ��க�� அெம��க ஏகா�ப��ய���� சவா� 
�ட�� ��ய�ைல��� ெத�னெம��கா இ�� வள����ள�. 
இ� நா�க� ெப�ய அ��ய� க�ப�கைள� 
ேத�யமயமா����றன. அத�� எ�ரான �ர�ட�கைள� ���� 
எ��ெகா���றன. இ� ��ேபா�கான�. 

இ�� இ� நா�க� இைண�� உ�வா����ள அ�பா எ��� 
அெம��கா��� மா�றான ேபா�வா�ய அைம��, 
அெம��கா���� அத� ��டா�க���� எ�ரான வ�வான 
அைம�பாக �ரா��ய ஒ��ைமைய�� ஒ��ைழ�ைப�� 
க��வள��க �����ற�. 

��பா�ட�� ஃ�ெட� கா�ேரா ��� ெப�ம���ைடயவரான 
சாேவ� ேசாஷ�ச�ைத ேநா��� ெச�வதாக அ��க� 
��வ��றா�. அவ� ��� ேசாஷ�ச� எ�தைகய� எ�பைத� 
ெபா�����ேத பா��கேவ���. 

§¾ºõ-Éõ-§¾º¢Â Éõ

�. �வேசகர�  | 28-03-2013 

ÀÌò¾È¢× : §¸¡ç÷ ¿¢¨É× ¯¨ÃÂ¡¼ø

இ�ெமா� உைரயாட� | 04-04-2013 

Á¡üÚ «Ãº¢Âø ¸½¢É¢ Å¢¨ÇÂ¡ðÎì¸û

�. ம�ர�  | 11-04-2013 
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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�. 

�ேகா சாேவ� : வா��� இற���
��ப�க� ெதாட���..

ஆனா� ெபா��யா, ��கரர�வா, ஈ��வேடா� ேபா�ற 
நா�க�� தைலவ�க�ட� இைண�� அெம��க 
ஏகா�ப��ய �ேராத� ெபா�ளாதார அர�ய� 
நடவ��ைககைள சாேவ� எ��� வ���றைம 
வரேவ�க�த�க�� ந���ைக தர���ய�மா��. 

ெவ��ேவலா உலக எ�ெண� உ�ப���� 
��றா�ட��� உ�ள�. அத� ெபா�ளாதார��� 
ைமய����யாக எ�ெண� உ�ள�. ��டகால ேநா��� 
த��ைற�� ெபா�ளாதார�ைத�� ந�� நா�க�ட� -
���பாக� ெத�னெம��க நா�க�ட�- இைண�� 
ெபா�ளாதார�ைத� க��ெய���வ� அவ�யமா��. 
ஏென��  எ�ெண� ஏ��ம�ைய ம��ேம ந��� 
ெபா�ளாதார� இ����ட�� அ� ஆப���கைள� 
ச����� வா��� அ�க�. உலக� ெபா�ளாதார ெந��க�  
��ரமைட�த 2009இ� ெவ��ேவலா�� ��தள� �� 
ெந��க��� பண��க�� ஏ�ப�டன. உலக� ச�ைதைய 
ைமய�ப���ய ஏ��ம��� த����ள ெபா�ளாதார�க� 
அைன��ேம ��� �ர�சைனகைள எ��ெகா�ள ேந��. 
எனேவ எ�ெண� ஏ��ம��� த���ராத வ�வான ேத�ய 
ெபா�ளாதாரெமா�ைற உ�வா�க ேவ����ள�. 

இ�ேபா� சாேவ�� �� அர�ய� சவா�க� பல உ�ளன. 
இ�ன�� ெவ��ேவலா�� வள��� க�சமான 
அளைவ� ெப��தலா�க�� �ல��ர��க�� 
க���ப����றா�க�. ம�க��கான �ர ேநா��லான 
��ட�க� அவ�யமானைவ. அவ�ைற �ைறேவ�றைக�� 
எ����ர��� ச��க� ��மா இ��க� ேபாவ��ைல. 
அைன���� ேமலாக�, ெபா�ளாதார ெந��க� 
��ைக�� வள�கைள �ைறயா�� �ைல�� 
ஏகா�ப��ய�க� த�ள�ப���றன. அ�வைக��, 
ெவ��ேவலா��; எ�ெண� வள� அெம��கா�� 
க�கைள உ����ற�. 

ெத�னெம��கா�� இட�சா� அைலைய� க���பத�� 
அெம��கா ெதாட��� �ய�� வ���ள�. 2009 இ� 
ெஹா��ரா�� ெவ��கரமான ஆ��மா�றெமா�ைற 
அெம��கா ச���ர�� �ல� நட��ய�. கட�த �ைல 
மாத� பர�ேவ�� இட� சா�� ஜனா�ப� பத� 
��க�ப�டா�. அெம��கா த� ெகா�ைல��ற�ைத� த� 
க���பா��� ைவ����க �����ற�. ஆனா� 
ெத�னெம��கா ேவகமாக மா�வ��ற�. அெம��கா நாைள 
ெவ��ேவலா�� ஒ� ச�ைய அர�ேக�றா� எ�ற 
உ�தரவாத� இ�ைல. அதனாேலேய, ெவ��ேவலா�� 
உைழ��� ம�க�� ெவ�சன இய�க�க�� ஒ��பட�� 
அைம�பாக இைணய�� ேவ��ய ேதைவ 
உணர�ப���ற�. இைவ ெவ��ேவலா��� ம��ம�லா�, 
அைன��� ெத�னெம��க நா�க��� அவசரமான�� 
அவ�யமான�மா��.

ெத�னெம��க ம�க� ���பைட����டன�. அவ�க�  
த�க� உ�ைமக��காக� ேபாராட� ெதாட����டா�க�. 
அைத இய�மா��ய� ெத�னெம��க நா�க�� உ�வான 
இட�சா� அரசா�க�கேள. அைவ ஏகா�ப��ய எ���ைப 
���ைல�ப��� நவதாராளவாத�ைத �ராக����றன. 
வள�க�� ேசைவக�� ேத�யமயமா�க�ப�� 
அர�ைடைமயா��றன. ச�வேதச நாணய ��ய� 
ெத�னெம��கா�� தன� ேகார� ��ைய இ�� 
இழ����ட�. இைவ இ�� நா� கா�� ���ய 
மா�ற�களா��. சாேவ� ��ெமா���ற "ெபா�வா�ய 
வ��ைற" ���யமான �����ைன�� ���ற�. அ� 
ெவ��ேவலா�ன�� ெத�னெம��கா�ன�� 
எ��கால�ைத� ��மா��க����.

ேதச�, ேத�ய இன�, ேத�ய ��பா�ைம, ேதச 
அர� எ�பன எவ�ைற� �����றன?

அவ���� இ��கமான வைர�ல�கண�க�� 
இய�மா?

எ� வைர�ல�கண��ன�� வைரயைறக� 
எ�ென�ன?

மத� ஒ� ேதச�ைதேயா ேத�ய இன�ைதேயா 
அைடயாள�ப���மா?

இ�ைறய ஏகா�ப��ய உலகமயமாத� �ழ�� ேதச 
அர� எ�பத� ெப�ம� எ�ன?

�ய��ணய� எ�றா� எ�ன?

�ய��ணய��� ெப�ம� எ�ன?

ேதச� - இன� - ேத�ய இன�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

இ��(16-03) எ� தைலைம�� சம உ�ைம 
இய�க��னரா� , வட-�ழ��� இரா�வ ஆ��ைய 
அக�ற வ������ �ர�சார� ம��� ைகெய��� 
ேசக���� கவன���� ேபாரா�ட� க�� நக�� 
நட�த�. வட-�ழ�� ம��� ெகா���,கா�, �� 
ெகா����� �� ��கள�ேப�னவாத� 
தைல���தா�� க���� தலதா மா�ைக�� 
அ�காைம�னா� நைட�ெப�ற இ� கவன����� 
ேபாரா�ட� �� அ�பவ�. இ� வைர எம��� 
தைடயாக இரா�வ� தா� இ��த�. இ�� 'ெபா� 
பல ேசனா'�� ��கள இைளஞ�க��. ��� 
ம���யால� வாத� ����� அவ�கைள வ���� 
ெகா�� வர ��ய��ைல. 

இ� ��களவ�க�� நாடா�. அதைன ��க 
ேவ��மா�. ��களவ�க���� ெசா�தமானைவ 
ம��� தா� நா��� இ��கலாமா�. 
ஏகா�ப��ய�க��� இட��ைலயா�. ��கள 
இரா�வ�ைத வட������ ெவ�ேய�ற 
��யாதா�. ��.. இ��ய�க���� ெசா�தமான 
ெபௗ�த�ைத�� �ர����� உ�களைத வ��� 
க��ெகா���கேள� எ�ற என� ேக����� ைக 
ஒ��வைத� த�ர அவ�க�ட� ேவ� ப���ைல. 

இ�த� ேப�னவாத� ��தைனைய மா�றாம� 
இன�ர��ைன�� எ�த நக�ைவ�� 
ேம�ெகா�ள��யா�. ஆ�தேம��வைத த�ர. அ� 
ெதாட�பான ந�ல அ�பவ� எம�����ற�. ஒேர 
மா�� வ� ேப�னவாத�ைத� ேதா�க��ப� தா�. 
க�ட� எ�றா�� சா��யமான� தா�. இ��� 5 
வ�ட�க�� ���� ெச��� உ�ைமைய� ��கள 
ச�க��� வ����தலா� எ�ற �� எ�� பா���� 
�� ேபா� ��ட�. ��ட கால� ேதைவ. அ�த 
ந���ைகைய 200 ��� அ�கமான ெபா�பலேசனா 
உ���ன� க�ட� இ��� ���� ப�கைல�கழக� 
வைர பா�கா��� த�த க�� நக� வா� ��கள 
த�� ம�க� த�தா�க�. ேபா�க� ��ட கால� 
�ைல�கா�.

பழ. ��ச�� (சம உ�ைம இய�க�)


