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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

11-04-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : மா�� அர�ய� க�� �ைளயா���க�
ெதாட�க�ைரயாட� : �. ம�ர�

ஆ. ����த�����ைள (ஏ�ர� 18, 1858 - 

நவ�ப� 2, 1917, மா��பா�, யா��பாண�) ஓ� 
ஈழ�� எ��தாள�, ப��பாள�. த��� �த� 
கைல�கள��யமான அ�தான ேகாச�ைத 
எ��யவ�.

1884-� காைர�கா� ெச�றா�. அ�ேக ��வா���� 
ப��ைய� ேச��த தவ����நாடா� எ��� 
ெச�வ�த�� ேவ��ேகா��� இண�� 
ச��யா�மா� எ�ற வார இதைழ� ெதாட�� 
அத� ஆ��யராக� ப�ேய�றா�.

1885-� ெச�ைன ெச�ற ����த�� அ�த�ச� 
ெத� எ�ற இட��� ��� அ����ட� எ�ற 
ெபய�� ஓ� அ��ய��ரசாைலைய ���னா�. �. 
ைவ. தாேமாதர���ைள�� ெதா�கா��ய� 
ெசா�ல�கார�ப����, உ. ேவ. சா�நாைதய�� 
�ல�ப�கார� ப���� இத� �லேம ெவ�வ�தன.

���� த�����ைளயவ�க� எ��ய பல 
��க�� இல�ைக� ச���ர� �சன�, அ�தான 
ேகாச�, ஆ��ல-ஆ��ல-த�� அகரா�, 
யா��பாண� ச���ர� ஆ�யைவ ����ட�த�கன. 
அ�தானேகாச� 1902-இ� யா��பாண� நாவல� 
அ����ட��� அ��ட�ப�� ெவ��ட�ப�ட�. 
த�ழக��� ��காரேவ� �த�யா�� அ�தான 
��தாம� (1910) ெவ�வ��� இ� ெவ�வ�த� 
����ட�த�க�.

ஆ. ����த�����ைள

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

அெம��க� பைட ப��ய �கைழ 
உலெக��� பர�ப��, பைட�� 
ஆ� ேச��க�ெமன �க�ெப�ய 

ெபா��ெசல�� America's 
Army எ�ற �ைளயா��, 

அெம��க� 
பா�கா����ைற�னா� 
உ�வா�க�ப���ள�. 

இ�ேநா�க�க��காகேவ 
இ��ைளயா�� 

உ�வா�க�ப���ளெதன இத� 
உ�வா��ன�க� 

ெவ��பைடயாகேவ 
ஒ���ெகா���ளன�. 

��ன�� க��க�� �ைளயா���க� 
அ��க�ப��த�ப�ட கால� �த� இ��வைர க�� 
�ைளயா���க� ��ட வரலா�ைற� ெகா���ளன; 
�ைறயேவ ப�ணாமமைட���ளன. எ�ைமயான ��� 
அ����� �ைளயா���க� ெதாட�க�, �ைர�பட� 
பா��ப� ேபா�ற �ரமா�ட�ைத�த�� ��ப�மாண 
�ைளயா���க� வைர��� இ�த வரலா� ��ட�. 

க�� �ைளயா���க� �� �க�ெப�யள�� �த�� 
ெச�ய�ப��ற�. அத�ேக�றப� பா�ய இலாப���� 
�ைறயாக�� க�� �ைளயா���கைள உ�வா��த� இ��� 
வ��ற�. ெதாட�க கால�க�� �ைற�தளவான ம�த 
உைழ��ட� க�� �ைளயா���கைள உ�வா�க���யதாக 
இ��த�. ஆனா� த�ேபா� வைரகைல� ெச�ைம�� 
�ரமா�ட�மான �ைளயா���கைள உ�வா�க 
�க�ெப�யள�� ம�த உைழ��� ேதைவ�ப��ற�. இதனா� 
�த��� ெப�தாக இ���ற�. 

Call of Duty: Black Ops (November 9, 2010) எ�� க�� 
�ைளயா�டான�, அ� ெவ��ட�ப�� �த� 5 நா�க�� 
650 ���ய� அெம��க ெடால�க� வ�மான���� சாதைன 
பைட�த�. 

ெதா���ப வள����ேக�ப க�� �ைளயா���கைள� 
ச�ைத�ப���� �ைறக�� ��ேயா���� �ைறக�� 
மா�ற� க�� வ���றன. க�� �ைளயா���க�டாக 
இலாப���வத��� ��ய ��ய உ��க� 
க�ட�ய�ப���றன. ச�க வைல�தள�க�� 
�ரபலமாக��ள �ைளயா���க�� ெம��க�� பண��ைன 
( Virtual Money) உ�ைமயான பண� ெகா��� வா��� 
நைட�ைற �ட உ�ள�. 

�க��றைமயான 
ச�ைத�ப��த�டாக��, 
அத� இய�பான 
கவ����னா�� ��வ�க� 
�த� வள��தவ�க� வைர 
க�� 
�ைளயா���க��� 
அ�ைமயாக இ���றா�க�. 
க�� ஒ�ைற 
ைவ������ வச�ெகா�ட 
ம�த�கள� அ�றாட 
வா��ைக��� 
��தைன��� ெச�வா��� 
ெச���மள���� க�� 
�ைளயா���க� உ�ளன. 
இத�காரணமாக 
���ப�தகாத, 
ஆேரா��யம�ற �டய�கைள ��வய��தேல மன�� 
�ைத���ட���ய வ�லைம க�� �ைளயா���க��� 
உ�ள�. 

இ�வாறான �டய�க� ெபா��ேபா��� இ��பதா� 
இய�பாகேவ க�� �ைளயா���க�� காண�ப���றன. 
அைவ த�ர, ��ட��ேட �ல அர�ய� ெச��க�, அர�ய� 
��தைனக� க�� �ைளயா���க�டாக� பர��ைர 
ெச�ய�ப���றன. 

இய�ைக வள�கைள அள��� ��� �ர��வைத�� 
ெகாைல�ைன�� ெப�ண�ைம�தன��ைன�� 
இனவாத��ைன�� கவ���யானதாக�� ெவ��யாக�� 
������� ேபா�� க�� �ைளயா���க�� 
ெபா�வானதா��. ��வ� மன�க�� வ��ைற எ�ண�கைள� 
�����றன எ�ற ��ற�சா�� இ�வைக �ைளயா���க� 
�� பரவலாகேவ ைவ�க�ப��ற�. 

¸¡ìÌõ ¸¼ôÀ¡Î: Â¡Õ¨¼Â ¸¡ìÌõ ¸¼ôÀ¡Î?

ெத. ஞா. ��ல�ேகா  | 18-04-2013 

Creative Commons 

�. ேகா�நா�  | 02-05-2013 
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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�. 

மா�� அர�ய� க�� �ைளயா���க�
��ப�க� ெதாட���..

ஆனா� இைவ எ�லாவ�ைற�� தா��, �க�� 
��ட�ட�ப�ட �ைற�� பர��ைர ேநா�க��டேனேய 
க�� �ைளயா���க� உ�வா�க�ப��� 
ச�ைத�ப��த�ப���றன. 

எ����கா�டாக, அெம��க� பைட ப��ய �கைழ 
உலெக��� பர�ப��, பைட�� ஆ� ேச��க�ெமன 
�க�ெப�ய ெபா��ெசல�� America's Army எ�ற 
�ைளயா��, அெம��க� பா�கா����ைற�னா� 
உ�வா�க�ப���ள�. இ�ேநா�க�க��காகேவ 
இ��ைளயா�� உ�வா�க�ப���ளெதன இத� 
உ�வா��ன�க� ெவ��பைடயாகேவ ஒ���ெகா���ளன�. 

இ�வாறாக ெவ��பைடயாக ஒ���ெகா�ளாமேலேய 
அெம��க ஏகா�ப��ய����� �தலா�ய� �ர�ட���� 
ஆதரவான மன�ைலைய உ�வா�க���யவாறான 
�ைளயா���க� ஏராளமாக உ�வா�க�ப���ளன. 
ெக����ேபா� உ�சக�ட��� இ��த கால�க�� 
உ�வா�க�ப�ட Star Wars ேபா�ற �ைளயா���க�� 
ெக����ேபா�� இ���காலக�ட�க�� உ�வா�க�ப�ட 
Red Alert ேபா�ற �ைளயா���க�� ேநர�யாகேவ 
க���ச எ���� - ேசா�ய� எ���� - அெம��க 
ஏகா�ப��ய� சா�� அர�யைல� ேப�வனவாக இ����றன. 

த�ேபா� ம��ய �ழ�� நா�க� �தான அெம��க 
ஆ��ர����கைள �யாய�ப���� மன�ைலைய� 
ேதா����பனவாக� பல க�� �ைளயா���க� 
உ�வா�க�ப���றன. 

ெபா��ேபா�� ஊடக�க� ேபா�கைள� ��மா�தனமாக�� 
ஆ�வ���� ப�தயமாக�� கா����றன. அேதேபா�� 
க�� �ைளயா���க� ேபா�ைன ம�������ய, 
பரபர����� கவ���கரமான �ைளயா�டாக இைளஞ�க� 
மன�� ப�ய ைவ���றன. 

ேபா� எ�ப� ெகா�ைமயானெத�ப��, அ� ம�க��� 
எ�ராக, ஒ��ல�� ந�ைம�காக நட�த�ப�பைவ எ�ப�� 
ேபா� எ�ேபா�� எ���க�படேவ��ய ஒ�� எ�ப�� 
��றாகேவ மற�க��க�ப���றன. 

க�� �ைளயா���க�� இ�வாறான ���ப�தகாத 
த�ைமக��� எ�ராக, ம�க� சா�பான, �ழ���� 
சா�பான, ெப� ��தைல� க����கைள�� ஏகா�ப��ய 
எ����� க����கைள�� எ����ெச��� மா�� 
அர�ய� க�� �ைளயா���கைள உ�வா��� 
�ய��க�� ஆ�கா�ேக ��ய அள�� நைடெப���றன. 

எ�ப�க�� �தலா�ய� க���யைல� ெகா������ 
Monopoly எ��ற பலைக �ைளயா���� மா�றாக Class 
Struggle எ�ற �ைளயா�� உ�வா�க�ப�டைம ேபால 
க�� �ைளயா���க��� பல ப�ேசாதைன �ய��க� 
ெச�ய�ப���றன. 

எ����கா�டாக, McDonalds எ�ற மா�� அர�ய� 
�ைளயா�� த�ேபா� �க�� �ரபலமா����பைத� 
����டலா�. இ�, ெத�னெம��கா�� McDonalds 
��வன�தா� பராம��க�ப�� ப�ைணக� ெதாட�க� 
��றா� உலக நா�க�� உ�ள ��பைன��ட�க� 
வைரயான அவ�கள� Corporate இரா��ய�ைத 
��ைமயாக� ����ெகா�வத��� அத�டாக corporates 
எ�வா� ஊழைல�� �ழ� ெக��ைய�� ம�த 
�ேராத�ைத�� தம� உ�ளா��த இய�பாக� 
ெகா������றன எ�பதைன இல�வாக �ள���ட 
���ற�. 

Responsibility to Protect (R2P): Whose 
Responsibility to Protect?

கா��� கட�பா� எ�றா� எ�ன?

வரலா�� ���� கா��� கட�பா�

ம�தா�மான� தைல���� இ��� கா��� 
கட�பா�ைட ேநா��

�யாயமான ��த� (Just War) எ�ற 
ேகா�பா���வா�க�

கா��� கட�பா�� ச�வேதச ச�ட��

��யா�� �� கா��� கட�பா�� 
எ��கால��

யா�ைடய கா��� கட�பா�? �ைடேத�� 
�னா�க�

கா��� கட�பா�: யா�ைடய கா��� கட�பா�?
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

க�� �ைளயா���கைள அவ��� அர�ய� 
ேநா�க�கைள�� உ�ளட�க��ைன�� த���� ெவ�� 
ெபா��ேபா��� ெதா���ப� ப�டமாக ம��� பா��க 
��யா�. ஏென�� அைவ அ�வாறாக 
உ�வா�க�ப�வ��ைல. 

அவ��� ச��ைய ந�ல �த��� பய�ப���, 
ஆேரா��யமான தைல�ைறகைள உ�வா��வத�� மா�� 
அர�ய� க�� �ைளயா���க� ெப�மள�� உ�ப�� 
ெச�ய�ப�வ� அவ�யமானதா��. 


