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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

18-04-2013  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : கா��� கட�பா�: யா�ைடய கா��� கட�பா�?
ெதாட�க�ைரயாட� : ெத. ஞா. ��ல�ேகா

ச�ய�� ரா� (Satyajit Ray, ேம 2, 1921 - 

ஏ�ர� 23, 1992) இ��யா�� உ�ள ேம�� 
வ�காள��� �ற�த, ஒ� உலக� �க�ெப�ற 
�ைர�பட ேமைத. 

இவ� ஒ� �ைர�பட இய��ந�, எ��தாள�, 
இைசயைம�பாள�, �ைர�பட� தயா��பாள�, 
வைரகைல� கைலஞ�, �ைர�பட� 
�றனா�வாள� எ�ற ப��க� த�ைம� 
ெகா�டவ�. த��ைடய �ைர�பட� 
ப��காக ஆ�கா� ��� ெப�ற �த� 
இ��ய�, ச�ய�� ரா�. இவ�ைடய பேத� 
பா�சா�, அபரா�ேதா, அ�� ச�ஸா� ஆ�ய 
��� �ைர�பட�க�� உலக� �க� 
ெப�றைவ. ஈவ� 36 �ைர�பட�கைள 
இய����ளா�. இவ� ஒ� ��ஞான� 
�ைனகைத எ��தாள�மாவா�. 

ஏ�ைமைய அத�கான காரண�கைள 
�ம���பத�காக� �ைர�படமா�காம� 
�யாபார���காக அழ�யலா��னா� எ���, 
ந��தரவ��க��ன�� ேதைவ�ேக�றப� 
�ைர�பட�கைள உ�வா��னா� என�� இவ� 
�� �ம�சன�க� ��ைவ�க�ப���ளன. 

ச�ய�� ரா�

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

கா��� கட�பா�ைட 
ைமய�ப��� �க��த 
�தலாவ� தைல�� 

��யா�� இட� ெப�ற 
தைல�டா��. இ� கா��� 

கட�பா�ைட 
ேக�����ளா����ள�. 

அ��பைட�� கா��� 
கட�பா� யா�ைடய� எ�ற 

ேக�� இ�ன�� 
ப�ல��க�படாம� 

இ���ற�. 

Responsibility to Protect (R2P): Whose Responsibility to 

Protect?

கா��� கட�பா� எ�ப� நா��� ம�கைள அரசான� 
பா�கா�பத�கான கட�பா� ஆ��. அர� அ�கட�பா�ைட� 
ெச�ய� தவ���றேபா� அ� ச�வேதச ச�க��� 
ைகக���� ேபா�ற�. பா�ய அ�யாய�க����� ம�கைள� 
கா��� கட�பா� ச�வேதச ச�க���ைடயதா�ற�. இ�வா� 
கட�பா� ச�வேதச��ட� பார�ப��த�ப�வத��� காரண� 
அ� ��யான�� ச�யான�� எ��ற வாத��� 
அ��பைட�லா��. 

கா��� கட�பா� எ�ப� அ��பைட�� த��� (Prevention) 
எ�பைதேய �ரதானமானதாக� ெகா���ள�. ஆனா� த��� 
நடவ��ைகக� �ல� ம�கைள� கா�க ��யாத ப�ச��� 
ெபா�ளாதார, அர�ய�, இராஜத��ர, ச�ட��யான ம��� 
இரா�வ��யான நடவ��ைகக���� வ� வ���ற�.   

1994 இ� �வா�டா�� 8 இல�ச� ேப� 100 நா�க�� 
இன�ப�ெகாைல ெச�ய�ப�டா�க�. இ� �வா�டா�� 
ஜ.நா�� அைம�கா��� பைடக� இ���� ேபாேத 
�க��த�. இ�த அைம� கா��� பைட�� கனடா 
நா�டவரான ேரா�ேயா �ேல� (Roméo Dallaire)  ெபா��பாக 
இ��தா�. அவ� கனடா ����ய��ன� �வா�டா� 
ப�ெகாைலகைள� ப�� அ������� எ�த�த 
நடவ��ைகைய�� எ��காம� ஜ. நா�� ச�வேதச ச�க�� 
வாளா���தன என ெத���தா�. 

கனடா�� CBC ெதாைல�கா�� அவர� ேந�காண�ட� 
எ��த Ghosts of Rwands  ஆவண�பட�� அவர� Shaking 
Hands with Devil எ�ற �வா�டா அ�பவ�க� ப��ய 
��தக�� கன�ய ம�க� 
ம���� பா�ய 
அ��வைலகைள 
ஏ�ப���ன. 

இத� �ைளவாக கன�ய 
அரசா�க� ெச�ெட�ப� 200 
இ� International 
Commission on 
Intervention and State 
Sovereignty (ICISS) எ�ற 
ஆைண���ைவ ���ய�. 
ஆைண����� அ��ைக 
2001 இ� 
ெவ��ட�ப�ட�. இத� 
பயனாக� ேதா�ற� ெப�றேத 
கா��� கட�பா� எ�ற 
ேகா�பாடா��. 

இ� 2005 இ� ஜ.நா�� உலக மாநா��� 
ஏ���ெகா�ள�ப�ட�. ��ன� 2006 ஏ�ர�� ஜ.நா�� 
பா�கா��� சைபயா� அ��க��க�ப�ட�. 2009 ஜனவ��� 
ஜ.நா�� ெசயலாள� நாயக� “Implementing the 
Responsibility to Protect” எ�ற ஆவண�ைத ெவ���டா�.    

பார�ப�ய ��யாக ஒ� நா��� அ�வ�க�� இ�ெனா� நா� 
தைல��வ� எ�ப� அ�நா��� இைறைம�� சவா� 
����� ெசயலாக� க�த�ப�ட�. ஆனா� கால�ேபா��� 
�����க� ம�தா�மான ��யான தைல��க� எ�பத� 
அ��பைட�� �க��தன. ஆனா� அெம��கா�� ஆ�க� 
ம��� ஈரா� ேபா�க� ம�தா�மான� தைல�� எ�பத� 
ம���ற�க� ெச�� அர�ய���யான ப�டவ��தனமாக 
ெத���ற ச�வேதச ச�ட ��கைள ��� ெசயலாக� 
பா��க�ப�ட�. இதனா� ‘ம�தா�மான� தைல��’ 
ெக�டவா��ைதயா�� ேபான�. 

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�. 

கா��� கட�பா�: யா�ைடய கா��� கட�பா�?
��ப�க� ெதாட���..

அ� ச�வேதச ச�ட��யாக �யாய�ப��த ��யாைம�� 
ம�தா�மான� தைல���� �தான பா�ய �ம�சன�கைள 
உ�வா��ய�. இதனா� �����க��� ��ய 
ேகா�பா���வா�க� ேதைவ�ப�ட�. இதனா� 
உ�வா�க�ப�டேத கா��� கட�பாடா��. �������கான 
�யாயமாக ம�தா�மான� தைல���� இ��� கா��� 
கட�பா�ைட ேநா�� வள���யைட�� வ���ள�. 

கா��� கட�பா�ைட ச�வேதச ச�ட��க��� அைமவாக 
உ�வா��வத�� �யாயமான ��த� (Just War) எ�ற 
ேகா�பா���வா�க� பய�ப��த�ப�ட�. அத�ப� கா��� 
கட�பா��ன��பைட�� தைல��வத�� �யாயமான காரண� 
(Just cause), ச�யான ேநா�க� (Right intention), இ�� 
வ��ைற (Last resort), ச�ட�ப�யான அ��கார� (Legitimate 
authority) எ�பன அ��பைடகளாக� ெகா�ள�ப�டன.  

கா��� கட�பா�ைட நா�� ச�த��ப�க�� ம��ேம 
பய�ப��தலா� என� �ற�ப��ற�:

1. இன�ப�ெகாைல (Genocide)

2. ேபா����ற�க� (War crimes)

3. ம�த�ல���� எ�ரான ��ற�க� (Crimes against humanity) 

4. இன� ���க��� (Ethnic cleansing) 

கா��� கட�பா�ைட ைமய�ப��� �க��த �தலாவ� 
தைல�� ��யா�� இட� ெப�ற தைல�டா��. இ� கா��� 
கட�பா�ைட ேக�����ளா����ள�. அ��பைட�� கா��� 
கட�பா� யா�ைடய� எ�ற ேக�� இ�ன�� 
ப�ல��க�படாம� இ���ற�. 

வரலா�� ��யாக இ�வாறான �����க����� க���ெகா�ள 
�ைறய இ���ற�. அட���ைறக�ன�� ஆ��க�க�ன�� 
ஒ��ெமா�த வ�வமாக இ���� ச�வேதச ச�க� என�ப���ற 
ஏகா�ப��ய��� தைல���� �ல� அட�� ஆள�ப�� 
ம�க�ன� �ர��ைனகைள� ����� ெகா�ளலா� எ�� 
ந��வ� இ�ைறய ெபா�வான ேபா�காக இ���ற�. 
அட���ைற ஆ�� ய��ர���� எ�ராக ம�க�� ேபாரா�ட 
ச��ைய� ��ய ேபா���� ஏ�ப� க�� வள��க ��யாத 
ஜனநாயக இட�சா� ச��க�� ச�வேதச தைல��கைள� த�த� 
�ைல�� ��� வரேவ�பவ�களாகேவ இ����றன�.

ேசா�ய� ��ய�� ������ �� ஏகா�ப��ய நா�க� 
ெசய�ப�ட �த����� இ�� ெசய�ப���ற �த����� 
���யாச� இ���ற�. இ�� ம�தா�மான நடவ��ைககைள 
��ென��பதாக� ���ெகா�� ச�வேதச ச�க� எ�ற ெபய�� 
வச�யாக ஏைனய நா�க�� இைறைம�� தைல��வ� எ�ப� 
ம��ம�� �ல நா�க�� ��ேய��� ����றன. இதைனேய 
த�ேபா� 'ம�த�மான ஏகா�ப��ய� தைல��க�" எ�� 
����றன�.

ெஹ������ ஆ���கா�� ெகா�ேகா, எ��ேயா��யா, 
�வா�டா, �டா� ேபா�ற நா�க��� ம�தா�மான� 
ப�க��காக எ��� ��த ���த� க��கா��� எ��� 
தைல��ட ஐ.நா�� அத� ஏைனய அைம��க�� இ� வைர 
எவ�ைற� சா����ளன? 

பய�கரவாத�ைத ேதா�க��பதாக� ��� ெகா�� அெம��க 
ஏகா�ப��ய� அத� ஐேரா��ய ��டா�க�ட� 
ஆ�கா��தா��� ஈரா���� இரா�வ ஆ��ர��ைப� 
ெச�த�. அ� நா�க�� ெகாைலக�� ��� ெவ���க�� 
நட�காத நாேள இ�ைல. அ�� அெம��க� பைட�னரா�� 
ஐேரா��ய நா�க�� பைட�னரா�� .

பய�கரவாத� தாராளமாக� ��ய� ப���ற�. ஈராைன��, வட 
ெகா�யாைவ�� அ�ப�ய ைவ��� நடவ��ைகக�� 
அெம��க ஏகா�ப��ய� ஈ�ப���ள�. வட ெகா�யா�ட���� 
ெத� ெகா�யாைவ� பா�கா�பதாக அ�� ெச�ற அெம��க� 
பைடக� அ�� ரா�வ� தள�கைள அைம�� �ர�தரமாகேவ 
த����டன. அதனா� அ�நா��� ஏ�ப���ள ேமாசமான 
அர�ய�, ெபா�ளாதார ச�க� ப�பா��� �ர��கைள மற�� 
�ட��யா�.

1. அ�� ச�க உைடைமயாக இ��க 
ேவ��யத� ேதைவ

2. ப����ைம�� வரலா�

3. பைட�பா�க� ெபா�ம�க� (Creative Commons) 
ப��ய அ��க�

4. ப����ைம எம� ச�க�க�� ஏ�ப��த���ய 
தா�க�க�

5. இ�தா�க�கைள� த�������வத��� 
பைட�பா�க� ெபா�ம�கைள� பய�ப���வ� 
எ�ப�?

ச�க உைடைமயாக அ�� : ப����ைம�� 
��க�க�� Creative Commonsஉ�. 
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர��)

���ைப�� நா��� மா��ேகா�� ம�த உ�ைம �ற�கைள� 
த���பத�காக அ�� ெச�ற ச�வேதச ��வன�க� அ�� 
இட� ெப��� ெகா����த ஏகா�ப��ய எ����� ேத�ய 
��தைல ேநா��ய �ர��கர� ேபாரா�ட�கைள ��னைடய� 
ெச�தன. அ�� ம�தா�மான� ப�கைள ெச�வெத�ற ேப�� 
ெச�ற ச�வேதச ெதா�� ��வன�க� பா�ய அர�ய�, 
ெபா�ளாதார, ப�பா�� �ர��கைள ஏ�ப���ன. இ�� ப�மா, 
தா�லா�� ேபா�ற நா�க��� ச�வேதச ெதா�� ��வன�க� 
ஏகா�ப��ய �க��� �ர�டேனேய ெசய� ப���றன.

இல�ைக�� 2002ஆ� ஆ�� �த� இய��� ��த ���த� 
க�கா���� ���� சாதைனக� எைவ? இ�� ஆ�ர� 
கண�கான ெதா�� ��வன�க� ெவ� நா�க����� வ� 
கா��� தைலைமயக�கைள�� உ��� �கவ�கைள�� 
ப�மைனகைள�� ெகா�� இய����றன. அைவ ச�வேதச 
ஏகா�ப�� �க��� �ர�டேனேய ெசய�ப���றன. மா� மா� 
ஆ�� ெச���ற அரசா�க�க� அவ��� இயலாைமயா� த�� 
ம�க� �தான ��த�ைத ெவ�ேவ� வைக�� ெதாட��� 
��ென��� வ���றன. அதனா� அரசா�க��� ஜனநாயக 
ம��� நடவ��ைகக�, ம�த உ�ைம �ற�க� தைல 
���தா���றன.இவ���� எ�ரான ம�க� சா�பான அர�ய�, 
ெவ�ஜன நடவ��ைகக� எ��� இ�லாத ���ைல�� 
ச�வேதச ச�க� எ�ற ஏகா�ப��ய�ைத ர�சகராக� 
ெகா�வத�� பல ச��க� உ���� ெசய�ப���றன. 
அரசா�க�க�� அட�� �ைறகைள எ���க 
ஏகா�ப��ய��ட� எதைன�� எ��பா��க ��யா�. அத� 
நடவ��ைகக� பா��க�ப�� ம�க��� உத�வ� ேபா�� 
�ரசார� ெச�ய�ப�டா�� அ�� எ��த உ�ைம�� இ�ைல. 
ஏகா�ப��ய உத�க�� அதைன ��ென���� ெதா�� 
��வன�க�� உ� ேநா�க�க� ெகா�டைவ�� 
ந���தனமானைவ�மா��. அ��பைட�� அைவ 
ஏகா�ப��ய���� ெதா�� ���� ��வன�கேளயா��.

அ�� கால���வ��, நவகால���வ� இல�வாக 
க��ெகா�ள�ப�டன. எ���க� ப�டன. ஆனா� இ�� 
உலகமயமாத� �கழ�� �ர�� �� ம�தா�மான ஏகா�ப��ய� 
ேத�ய அர�க�னா�� அரசா�க�க�னா�� வரேவ��ட��, 
ம�க�� ஆதர�ட�� அத� �க��� �ரைல ��ென���ற�. 
பா��க�ப���ள ம�க�� ேபாரா���ற இய�க�க�� ேத�ய 
அர��� எ�ராக� ெசய�ப�� அேத ேவைள, ம�தா�மான 
ஏகா�ப��ய��� வைல�� மா��� ெகா�ளா��� ப�� 
கவன� ெச��த ேவ���. ம�தா�மான ஏகா�ப��யமாக� 
காண�ப�� உலகமயமாத� �க��� �ரைல ��ென���� 
ச�வேதச ச�க� என�ப�� உலக ேமலா��க ஏகா�ப��ய 
ச��கைள உ�யவா� அைடயாள� காணேவ���. அதைன 
அ�பல�ப��� எ����� ேபாராட ம�க� இய�க�கைள� 
க�ட ேவ���.


