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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

28-03-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ேதச� - இன� - ேத�ய இன�
ெதாட�க�ைரயாட� : �. �வேசகர�

மா��� �த� ��, இைளயவ� (Martin 
Luther King, Jr.; ஜனவ� 15, 1929 - ஏ�ர� 4, 
1968) ஐ��ய அெம��கா�� ச�க 
உ�ைம�காக ேபாரா�ய மாெப�� ஆ���க-
அெம��க� தைலவ�.

Baptist ேபாதகராக இ��த �� தன� 
இளைம�கால��ேலேய ச�க உ�ைமவா�யாக 
இன�காண�ப�டா�. அெம��க� க���ன 
ம�க�� உ�ைமக��காக இவ� ��ரமாக� 
பா�ப�டா�. 1964 ஆ� ஆ��� இவ��� 
அைம��கான ேநாப� ப�� வழ�க�ப�ட�. 
இவ� 1968 ஏ�ர� 4 ஆ� நா� ெட�ன� 
மா�ல��� ெம�ஃ�� நக�� ைவ�� 
����ெகா�ல�ப�டா�.

ஜனவ� மாத��� ��றாவ� ��க��ழைம 
இவ�� �ைனவாக அெம��கா�� 
���ைறயாக� கைட����க�ப��ற�. 

மா��� �த� ��

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

ேத�ய இன� எ�ற பத�, ெபா�வாக, 
ஓ� ேதச�����ய 

அ��யாவ�யமான ப��கைள� 
ெப�மள�� உைடயனவா�� —

ஏ�ெகனேவ ஒ� ேதசமாக 
இ�லாத�ட��— அ�வா� 

அைமவத� கான ஆ�றைல� 
ெகா��� உ�ள ச�க�கைள� 

���க� பய� ப��. ப��ன அ�ல� 
ப� ேத�ய இன� ேதச-அர�� 

க�டைம�� ஒ���� �ற ேத�ய 
இன�க�ட� ஒ� ேத�ய இன��� 

உட�வா�� �ர�சைன���ப�� 
ேபா�, அ� ேத�ய இன� த�ைன 
ஒ� ேதசமாக அ����� த�ைன 
ஒ� ேதச அரசாக ��வ �ைன�� 

ேதைவ ஏ�ப��ற�.

ேதச� எ�ற ெசா���� ��றா�� ��ைவ�த ேந���யான�� 
��ைமயான�மான வைர�ல�கண�, இ����ட�, சமகால� ேதச� 
எ�பத��� ெச��ப�யான�� ெபா��தமான�மான ஒ� 
�வரணமாகேவ உ�ள�: “ேதச� எ�ப�, ெப�வான ெமா�, 
�ரேதச�, ெபா��ய� வா��, ெபா�வான ப�பாெடா�றாக� 
ப�ண���� உள�ய� த�ைம எ�பனவ��� அ��பைட��, 
வரலா��� வ��ெப�ற ஒ� உ���பாடான ம�க� ச�கமா��”. 

ர�ய� ேபரரைச மா��யைம�பத�கான �ர��கர� ேபாரா�ட� 
ஒ��� ேபா���, ேத�ய ஓ���தைல�� ேதச�க�� �ய��ணய 
உ�ைமைய�� ைகயா�வ� ெதாட�பாக, இ� வைர�ல�கண� 
��ைவ�க�ப�ட�. ஓ� ேதச�ைத நைட�ைற� சா��யமா��வ� 
எ� எ�ற ���த கவ���ன�� ஆ��த �ள�க��ன�� 
அ��பைட�� அ� அைம����த�. ��றா�� வைர�ல�கண� 
ேதச���கான அ��யாவ�யமான ப��க� என� ��வன, ஓ� 
ேதச�ைத நைட�ைற� சா��யமா�க� ேதைவயானைவயாக இ�ன�� 
பரவலாக ஏ�க�ப���றன. மத� —ெத�னா�யா�� சா�— ேபா�ற 
கார�க� ச�க� ��ம�க�� அைடயாள�கைள 
வைரய����ள�ட� ேத�ய இய�க�க��� ேத�ய அைடயா 
ள��� உ�வா�க���� ெப�� ப�கா����ள ேபா��, அைவ 
ேதச�ைத வைரய���� கார�கள�ல. இன��வ��� 
வைர�ல�கண�க� இன��வ�ைத� ேத�ய���� ெவ�ேய —�ல 
சமய� ேத�ய����� சமமாக— ைவ���றன. எ���, அர�ய��, 
ேதச� எ�ற க��தா�க� �ற அைடயாள�கைள �ட 
வ�ைம�ைடயதாகேவ இ��� வ���ள�.

ேத�ய இன� எ�ற பத�, ெபா�வாக, ஓ� ேதச�����ய 
அ��யாவ�யமான ப��கைள� ெப�மள�� உைடயனவா�� —
ஏ�ெகனேவ ஒ� ேதசமாக இ�லாத�ட��— அ�வா� அைமவத� 
கான ஆ�றைல� ெகா��� உ�ள ச�க�கைள� ���க� பய� 
ப��. ப��ன அ�ல� ப� ேத�ய இன� ேதச-அர�� க�டைம�� 
ஒ���� �ற ேத�ய இன�க�ட� ஒ� ேத�ய இன��� 
உட�வா�� �ர�சைன���ப�� ேபா�, அ� ேத�ய இன� த�ைன 
ஒ� ேதசமாக அ����� த�ைன ஒ� ேதச அரசாக ��வ �ைன�� 
ேதைவ ஏ�ப��ற�.

ேதச-அர� எ�ற 
க��தா�க��� ����, 
�தலா�ய��� �����ட� 
ெந���� �ைண���ள�. 
எனேவ, �தலா�ய� 
ஏகா�ப��யமாக 
மா�றமைடவைத அ����, 
ப�னா�� �லதன� ேதச 
எ�ைலகைள� தா��ய 
�ைல��, ஏகா�ப��ய� தன� 
உலகமயமாத� ெச��ர�� 
உலக ஆ��க�ைத 
ேவ��ைக��, 
�தலா�யத���� த� 
தாயக��� ேத�ய�த�கான 
ேதைவ இ�லா� ேபா�ற�. 
��ேன�ய �தலா�ய 
நா�க�� ேத�ய� �தலா�ய 
ந��க�� மாறாக� ெசய�படலா�. இ�வா�, �லதன� ச�வேதச� 
ப�ைப� ெப�றைதய����, ேதச-அர� எ�ப� �லதன����� 
பய� �ைற�ததா���ட�. நவதாராளவா�க�� ஏகா�ப��ய 
உலகமயமா�க�� ஆதரவாள�க�� ேத�ய�ைத �ராக��பத�� இ� 
���யமான ஒ� காரணமாக இ��கலா�.

��ேபா�கான வரலா�றா��யரான ெஹா��பா�, ேவ� 
காரண�க�காக� ேத�ய� ப��� பாதகமான ேநா��ைடயவராக 
உ�ளளா�. ேதச� எ�பத�� ச�வ�யாபகமான ேதைவ என ஒ��ேம 
ேதைவ��ைல என�� “த�ைம� ேதசமாக� க���ற, ேபா�யள� 
ெப�ய எ�த ம�க��ர�� அ�வாேற நட�த�ப��”. அ�ட�ஸ� 
அத��� அ�பா� ெச��, ஆைளயா� ேந�� காண���ய 
ஆ��ைல� �ராம� ச�க�க��� ெப�தான எ� ச�க��, —
உ�ளார வைரய��க�ப�டதாக�� இைறைம உைடய தாக��— 
க�பைன ெச�ய�ப�ட ச�கேம எ��றா�. எ��� அவ� 
ேதச�கள�� ேத�ய��ன�� அர�ய� ���ய��வ�ைதேயா 
அவ��� இ����கான உ�ைமையேயா ம��க��ைல. 

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�. 

ேதச� - இன� - ேத�ய இன�
��ப�க� ெதாட���..

 �ல ச�த��ப�க�� அர�� உ�வா�க� ேதச��� உ�வா�க� 
��� ���யெதன ெஹா��பா� தன� ஆ��� �ள����ளா�. 
உதாரணமாக, �ரா�� ேதச��� உ�வா�க��� ேபா��� பல 
ேதச�க� த� அைடயாள�ைத இழ�� �ரா�� ேதச���� 
த�ைம� கைர��� ெகா�டன. அ�வாேற, ேதச� ஒ��� 
உ�வா�க�, அ� ேதச அரசாக அைமய ��ன� �க�����ள�.

ேமைலநா�� அ�ஞ�க� ேத�ய� �ர�சைனைய� ப�� 
அல�வ�� பா�ய ��பாடாக� ேதா��வ� ஏெத��, 
ேதச�கேள இ�லாத �ைலைமக�� ேதச�க�� ேதச-அர�க�� 
உ�வான�� ெகால�ய�� நவ-ெகால�ய�� ஆ��ய ப�ைக� 
தவற ��டைம ஆ��. ெகால�ய����� ���ய கால��� 
��றா�லகாக அைம�த �ரேதச�க�� �தலா�ய� 
����ெப�ற �த� காரணமாக, ேத�ய உண��� ேத�ய�� 
ஐேரா�பா�� ���� ெப�ற �த����� ேவ�ப�ட 
�ைற�ேலேய அ�� ���� ெப�றன. ேத�ய� ப��ய 
ேகா�பா�க�, ஐேரா�பா�� ேத�ய உண��� ேத�ய�� ப��� 
க�சமானள� ஆ��த ஆ�ைவ�ைடயன. ெகால�ய��� ��� 
ேத�ய��� ���� ெகால� நா��� �தலா�ய��� 
�����ட� அ�க உற�ைடயத�ல. ெகால� நா�� ம�க�� 
ெகால�யஃ ஏகா�ப��ய� �ர�ட��� உ�ப�டத� 
�ைள�க��� ேத�ய��� �����ட� உற� இ��த�.

ேதச அர� எ�ப� �தலா�ய��� நல�க�� உத�வத�காக 
உ�வான�. எ��� �தலா�ய��� சம��ர�ற வள����� 
இய�ைக வள�கைள�� வ�க�ைத�� ம�த வள�கைள�� 
த� ஆ�ைம�� �ழ� ; ெகா����பத�காக அ� 
ெகால�ய�ைத� பா��தைம��, ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா 
ெகால� ஆ�����ப�ட �ரேதச�க�� ேதச�க�� 
உ�வா�க����� ������� பா����கைள� ெகா����தன. 
20� ��றா��� ெதாட�க��� �தலா�ய� எகா�ப��யமாக 
���� க�டைம, ஆ��யாள�க�ைடேய அ�கார����� 
ேமலா��க����மான ேமாத�கைள�� ��, ஒ���டள�� 
த��ைடேய ந��ண�க��ட� வா���வ�த ப�ேவ� இன� 
��ம�க��� ச�க�க��� இைட�லான உறைவ 
ேமாசமா��ய�. 

ேதச அர�க�� உ�வா�க�, ஐேரா�பா பரவ�� வா���வ�த 
���க� ேபா�ற நாேடா� ம�கைள ஓர�க�ட�� அவ�க�� 
பார�ப�ய� �ரேதச�கைள ம��க�� வ� ெச�த�. அ��ட� 
ஐேரா�பா�� ��வ� �ரேதச��� ச� இன�ேதா�� �ரேதச 
உ�ைமைய�� க�சமாக� பல�ன�ப���ய�. ேதச அர�க�� 
உ�வா�க�, ���பாக எ��தமான �ைற�� எ�ைலக� 
வ��க�ப�ட ஆ���க நா�க��, ச�க�கைள� 
�����ள�ட� �லமர�� ��ம�க�ன�� இன� 
��ம�க�ன�� வா�வாதார�கைள�� பா����ள�. 

ேதச� எ�ற க��தா�க� �தலா�ய�ைத ஒ�� ����யான 
அேத ேவைள, ந�ன �தலா�ய அர�� ����, பலவாறான 
நைட�ைறக���, ப�ேவ� இன���ம� ேத�ய 
அைடயாள�க� ந��க�பட வைக ெச�த�. ேகா��, ெவ��, 
�ெகா��� இன���மஃேத�ய அைடயாள�க�� 
����க�� �ைண�டேனேய ���தா�ய� ேத�ய அைடயாள� 
எ��� ெப�ற�. ஐ�� ம�கள� ேக�� ெமா��� இட�ைத 
ஆ��ல� வ��க�டாயமாக� �����ெகா�ட ����, ஐ�� 
ம�க� ���தா�ய� ேத�ய அைடயாள����� கைரவைத� 
த�����ளன�. ���தா�யர� ெகா�ரமான ஒ��� �ைற�ன�� 
�ர�ட�ன�� காரணமான ெவ������ அ�பா�, மத 
ேவ�பா��, (கடலா� ���க�ப����த வைக��) ���ய�� 
த�தம���ய ப�ைக அத�� வழ��ன.

நக� சா��த ஒ� ��பா�ைம�ன� ம��ேம சரளமாக� ேப�ய 
ஒ� ெமா�யான, ‘அ�கார��வமான �ெர��’ த����, �ரா��� 
ேபச�ப�ட அைன�� ெமா�கைள�� அ���வ� 
ெந�ேபா�ய�� �� வ�வைம�க�ப�ட �ெர��� 
ேத�ய����� ேதைவயா���. இன���ம, ெமா� 
அைடயாள�கைள ந���வ�� �பா�ய அர� அ�வள� 
ெவ��ெபற��ைல. 

* ப��த�� இய�க� ப��ய அ��க�

* ஏ�ரகா� ேகா�� ப��ய அ��க�

* இல�ைக�� ப��த��வாத�� ப��த�� 
இய�க��

* இல�ைக�� ப��த��� க�ேணா�ட� 
அ��வ�த�� சமகால அர�ய� �லவர�க��

இல�ைக�� ப��த�� இய�க�
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

பல ஐேரா��ய நா�க��, ேதச அர�� ேதா�ற�� 
�தலா�ய��� ������ ேச���, ஒ�ெவா� நா���� ஓ� 
ஆ��க ெமா��ன� அ�ல� ெபா� ெமா��ன� ேதா�ற���� 
வ� ெச���ளன. ��பா�ைம ெமா�க�� க�சமான 
அள��� இன���ம அைடயாள�க�� ஓர�க�ட�ப�ட�� 
�தலா�ய� ெபா��ய� ெசய�பா�க�� ��வா�க� ��மானமான 
ப�� வ����ளேபா��, இன���ம, ெமா� அைடயாள�கைள 
ந���வ�� அர� ஒ� க��யாக இய����ள�. அரச 
ஒ����ைற�ன�� ��த��ய �தலா�ய வள����ன�� 
��ன���, ஐேரா�பா�� �ல ப��க��, இன���ம, ெமா� 
அைடயாள�க� ேத�ய அைடயாள�களாக�� ���ைனவாத 
இய�க�களாக�� உ��ெப���ளன. 

�ய��ணய உ�ைம எ�ப� ெபா�வான ேதைவைய� ெகா�ட 
ேதச�கைள�� ேத�ய இன�கைள�� ஒ��ப���வத�கான 
பய�வ���ள ஒ� வ��ைறயா��. இ�ைறய �ழ��, அ� 
ெபா�� ேதைவ, ஏகா�ப��ய, ேமலா��க� �ர�டைல�� 
ஆ��க�ைத�� எ���� ��பதா��. எனேவ �ய��ணய உ�ைம 
எ�பைத அத� ெம�யான உ�ெபா��� ேநா���, த��த�ேய 
அர�களாக அைமவத�� வா��ப�ற ேத�ய இன�க���� 
ேத�ய ��பா�ைம �ன���� �ற ச�க-இன���ம� 
���ன���� �ரேயா��ப� ���யமான�. 

ம�ெறா� அ�த���, ெதாட���யான �ரேதசெமா�ைற ம��பத� 
�ல�� சன�ெதாைக�� ப�ேவ� ���னைர வ��� 
த�வசமா���� ப�பா��, ெமா�, மத உ�ைமகைள ம����, 
�ற ேத�ய, இன���ம அைடயாள�க� அைன�ைத�� ந��க 
��ப�� ஆ��க����ள அ�ல� ெப��பா�ைம இன��� 
ேப�னவாத� உ�ள�. இ�தைகய ஓ����ைற ம�கைள� �ள� 
ப���� அேத ேவைள �ர��� வ��க�க�ன�� அவ��� 
ஏகா�ப��ய எசமான�கள�� ைககைள வ��ப����ற�. 

ேதச� எ�ப� த�யான ஒ� இன�ைதேயா இன���ம�ைதேயா 
ெகா�ட� என வைரய��� அ����� ெதாட�� அ�த� 
ேதச����� ���ைனையேயா ����ேபா�� உ�ைமையேயா 
ேகா��ற ஆப�தான ஒ� ேபா�� உ�ள�. இ�த 
அ���ைற�� த��க��யான அ�த� எ�ெவ�� ��றா�லக 
நா�க�� ெப��பாலானவ�ைற� பல ேதச அர�களாக� 
��ேபா�மா� ―�ல வ�ைற ����கண�கான 

��ட�களா��மா�― ேகா�வதா��. இ�வாறான �றா�க� 

��சயமாக ஒ��க�ப�ட ெவ�சன�க�� ந�ைம�கானத�ல. 

�ய��ணய உ�ைம எ�� ெந�, �த��த�� ர�ய� �ர���� 
ெதாட��� ெல�னா� ��ைவ�க�ப�ட�. அ�, ஸா� 
ஆ���� �� ஒ��க�ப�ட அைன��� ேதச�க�ைட��� 
�யெத��� அ��பைட�� ஒ��ைமைய� ேப�, அத��ல� 
அைவ ேசாஷ�ச� ��யர�க�� ஒ��ய� ஒ���� சமமமான 
ப�கா�களாக� ெதாடர����க ேவ��, ந�� ����� 
வ��க�ப�ட ஒ� �ேலாபாயமா��. ேதச�க�� �ய��ணய 
உ�ைமைய வ�����ய ேநா�க� ஏெத��, ����ெச��� 
உ�ைமயான� ���ைனைய ஊ����பத�� மாறாக, எ��தமான 
க�டாய�����, �ய����� அ��பைட�� ஒ��ைமைய 
இய�மா�கலா��.


