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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772307807
0772260165

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� 5.30 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�. 

1

Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

இய��ரமயமான இ�த வா��ைக ம�த���� ப�ேவ� �தமான மன 

அ��த�கைள� ெகா���ற�. அ�வாறான அ��த�க�� இ��� 

��ப��, மன இ��க�கைள� தள���� ெகா�ள அவ�க� ப�ேவ� 

�தமான �ைறகைள� ைகயா��றா�க�. இ�தைன��� �ற�� அ�த 

மன அ��த�க� காரணமாக �க�� ��ற� ெசய�க�, த�ெகாைலக� 

எ�பவ�ைற�� அ�வ�ேபா� ஊடக�க� நம�� த�த வ�ணேம 

இ����றன. இ�ப�யான �ழ�� ெச���லன�ேறா� (கா� ேகாளாத, 

வா��ேபச ��யாத ம�த�க�) தம� ேதைவகைள� ���� 

ெச��ெகா�வ��, தம� எ�ண�கைள� ப���� ெகா�வ��, 

�ர��ைனகைள� ����� ெகா�வ�� அேநகமாக அெசௗக�ய�கைள 

ச���� வ��றா�க�. த�ைம�ப��த�ப��றா�க�. 

ெச���ல� அ�றவ�க� ெபா�வாக வா�ேபச ��யாதவ�களாகேவ 

இ��ப�. �ற�பான ப���க� இ��� ெச���ல� அ�றவ�களா� 

ேபச ��யா�. இத�காரணமாக அவ�க��ெக�� ைசைக ெமா�க� 

வ�வைம�கப����ளன. 

ைசைக ெமா�க�� ேவ�பா�க� உ��. அைன��லக� 

ைசைகெமா���� இல�ைக�� உ�ள ைசைக ெமா���� இைட�� 

ம��ம�ல, �ரேதச����� �ரேதச� �ட ���ல ேவ�பா�க� 

உ��. இல�ைக�� த��-��கள� இர����� ெபா�வான ைசைக 

ெமா�ேய பய�பா��� உ�ள�. இல�ைக�� �யம� ைசைக 

ெமா�ைய ��களவ�� த�ழ�� ����ெகா�ள ����. இ� ெமா� 

ேப�ேவா�� த��த�யாக இ� ைசைக ெமா�கைள� க���ெகா�ள 

ேவ��ய ேதைவ இ�ைல. 

ெச���ல� அ�றவ�க�� வா�ேபச ��யாதவ�க�� பய�ப���� 

ைசைக ெமா��கான ெமா�ெபய�பாள�க���� பா�ய ப�றா��ைற 

�ல��ற�. ைசைக ெமா�ைய ெமா�ெபய��க���யவ�க� பல� 

�க�ெப�ய க�டண�கைள அற���றா�க�. ஆனா� 

ெமா�ெபய��பாள�க�� ேதைவேயா எ�லா ம�ட�க��� 

இ���ற�. பணவ�வா� �ைற�த ெச���ல� அ�ற ஒ�வ� 

��ம�ற��� வழ�கா�வ� �ட �ர��ைனயானேத. 

ெமா�ெபய��பாள�� தவ�களா� உ�ய �� �ைட�காம�ேபான 

ச�த��ப�க�� உ��. 

ைசைகெமா� ேபச�ெத��தவ�க� எம� ச�க��� �க 

�க��ைறவாகேவ இ��பதா�, ெச���ல� அ�றவ�க� ைசைகயா� 

ேப��ற �டய�கைள ����ெகா�வ� ��யா�ேபா�ற�. ���� 

ெகா�ள ��யாதேபா� ைசைக ெமா��ைன� ேப�வ�� 

பயன�றதா�ற�.  ஒ�ெவா�வ�� ைசைக ெமா��� அ��பைட 

அ��ைன� ெப���ெகா�வ� இ�த வைக�� ���ய��வ� 

ெப��ற�. இல�ைக�� அர�னா� ைசைக ெமா��கான ��ேளாமா 

ப���க� வழ�க�ப���றன. 

ெச���ல� அ�றவ�க��கான பாடசாைலக�� ெபா�வான 

பாட���ட�கைள� க����� ஆ��ய�க��� ைசைக ெமா� 

ச�யாக� ெத�யா���ப� கவைல���ய �ைலயாக உ�ள�. 

ெச���ல� அ�றவ�க� தம��ைடேய ைசைக ெமா�கைள� 

பய�ப���� �த� ஆ�வ��ட���ய�. ேவகமாக�� 

இலாவகமாக�� அவ�க� த��� உைரயாட� ��யவ�களாக 

உ�ளா�க�. த��ைடேய ைசைக ெமா��� உ�ள �ரேதச 

ேவ�பா�கைள இல��� க���ெகா�வ�ட� ேவ�பாடான ைசைக 

ெமா� ேப�பவ�ட�� சரளமாக அவ�களா� உைரயாட ���ற�. 

ைசைக ெமா��� ெபய�கைள எ�������யா அைழ�பா�க� எ�ற 

ேக����, அவ�க� ஒ�ெவா�வ���� தம� ைசைக ெமா��� ஒ� 

ெபயைர இ���ெகா��றா�க� எ�� �ரபாகரா� ப�ல��க�ப�ட�.  

ஒ�வர� உ�வைம��, �ணா�சய�கைள ைவ�� ஒ� ைசைகயாக� 

ெபய� இட�ப��ற�. 

01-03-2012 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : ெச���ல� அ�ேறா� எ��ெகா��� 
சவா�க�� அவ���கான ���க��
ெதாட�க�ைரயாட� : மா��� �ரபாக� 

�ளாரா ெச��� (Clara Zetkin - née Eißner; 
5 July 1857 – 20 June 1933) ஒ� ெஜ�மா�ய 

மா���ய� ேகா�பா�டாள�� ெசய�பா�டாள�� 

ெப���ைம� ேபாரா��மாவா�. 1910� ஆ�� 

�தலாவ� அைன��லக ெப�க� �ன�ைத 

ஒ���ப���யவ�� இவேரயாவா�. 

1917� ஆ��வைர ெஜ�மா�ய ச�க 

ஜனநாயக� க���� ெசய�ப���ெகா����த 

இவ�, �தலா� உலக�ேபா��கால��� அ�க�� 

அரசா�க��ட� ெச��ெகா�ட உட�ப��ைக 

காரணமாக அ�க���� ெகா�ைககைள 

�ராக��� �த��ர ச�க ஜனநாய� க���� 

இைண��ெகா�டா�. ��ன� ெஜ�ம��� 

க����� க���� இைண��ெகா�டா�. 

ஏைனய ேபா� எ����� ெசய�பா�க�ட� 

1915� ஆ�� ேப��� நக�� அைன��லக 

ேசாச�ச ெப�க� ேபா� எ���� மாநா��ைன� 

���னா�. இவர� ேபா� எ����� 

க����க��காக இவ� பல�ைற 

�ைற�லைட�க�ப�டா�.  

அ��� வ�� தைல���க�

�ளாரா 

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ 

º¢ÚÅ÷ ÁÉí¸Ç¢ø Å¢¨¾ì¸ôÀÎõ 
¬½¡¾¢ì¸Óõ ¦Àñ½Ê¨Áò¾ÉÓõ

�ற�த உைரயாட� | 08-03-2012 
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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�. 

2ெச���ல� அ�ேறா� எ��ெகா��� 
சவா�க�� அவ���கான ���க��
��ப�க� ெதாட���.. 

ெப��பா�ைமயான ம�த�க� ெச���ல� உ�ளவ�களாக�� 
க�பா�ைவ உ�ளவ�களாக�� ைககா�க� இய��� �ைல�� 
உ�ளவ�களாக�� இ��பதா�, அ�வா��லாத ��பா�ைம 
ப��ய அ�கைற எம� �ழ�� �க��ைறவாக� காண�ப��ற�. 
க��ட�க� க���ேபா��, அ���த�க� வழ���ேபா��, 
ெம�ெபா�� வ�வைம���ேபா�� இ��� ப�ேவ� 
�டய�க��� ��பா�ைமயாக உ�ளவ�க� ப��ய அ�கைற 
எ��க�ப�வ��ைல. ெப��பா�ைம�� மைத மா�� 
அவ�கள� இர�க���� இைற��வதாக ம��� 
��பா�ைமகள� ேதைவகைள� ���� ெச��� மா��க� 
இ����ட ��யா�. அ� சா��யமனா�� அ�ல. 
��பா�ைமக� தம� ேதைவகைள, தம�கான வச�கைள எ�லா 
இட�க��� ேகா�� அ��த����களாக இ��கேவ���. 
தம� உ�ைமைய, த�ைமெயா�தவ�கைள�� ஆதரவாள�கைள�� 
��டாக இைண��  உர���ெசா�வத�கான வ��ைறகைள� 
ெகா����கேவ���. இத��ல� ம��ேம �ற���ேதைவ 
உ�ளவ�க� உ���ட எ�தெவா� ��பா�ைம�ன�� தம� 
உ�ைமகைள ெவ�ெற��� இ�த உலைக� தம�கானதாக�� 
மா���ெகா�ள ����, எ�ற க��� கல��ைரயாட�� 
��ைவ�க�ப�ட�. 

��ட�, ெச�ட� ேபா�ற ெசா�க���� த�ேபா� 
மா���ெசா�க� பய�ப��த�ப�வ� ப��ய உைரயாட�� 
இட�ெப�ற�. ��தாக உ�வா�க�ப�� கைல�ெசா�க� ெபா�� 
மய�க� த�வனவாக, ெத�வ�றதாக இ��பதாக ��ற� 
சா�ட�ப�ட�. எ�வாறா��� ��ட� ெச�ட� ேபா�ற 
ெசா�க� வைச�ெசா�களா�� ���த ம�தைர� 
��ைம�ப���வதாக�� எம� ெமா�க�� மா��ேபா���பதா� 
��ய ெசா�க��கான ேதைவ எ����பைத ம��க��யா� 
எ�ற க��� ��ைவ�க�ப�ட�. இ�வாறாக ஆேரா��யம�ற 
அ��த��ைன ெசா�க� எ����ேபா� ெமா��� 
வள����பாைத�� ெதாட���யாக மா�ற�க� 
ேதைவ�ப���ெகா�ேட இ���� எ��� �ற�ப�ட�. 

��வ� மன�க�� �ைத�க�ப�� 
ஆணா��க�� ெப�ண�ைம�தன��
இ�த வார� உைரயாட�பட��ள தைல��.

இ�� ச�க��� ஆ�க� ம���� காண�ப�� ஆணா��க� 
த�ைமக���� ெப�க� ம���� காண�ப�� ெப�ண�ைம 
மன�ைல���, அவ�க� ��வய� �தேல க���ெகா�ட ப�ேவ� 
க���ய�க�� காரணமாக அைம��றன. 

இத�காரணமாகேவ இ�வா� ஆழ�ப���த க����கைள மா�� 
�யம�யாைத�ட� வாழைவ�ப� க�னமான கா�யமாக மா��ற�. 

��க�� ெப�ேறார� வா��ைக�ைற, அவ�கள� நடவ��ைகக�, 
அவ�க� ெசா���ெகா���� க����க�� ெதாட�� மத�க�, 
��ற�, பாடசாைல, பாட���ட�க�, ஊடக�க� வைர ��வ� 
மன�க�� இ�வாறான அ�����கைள �ைத���றன. 

இதைன ��வாக� ����ெகா�வத�கான எ�தனமாக��, இத�கான 
��வாக அைமய���ய வ��ைறக� ப��ய ேதடலாக�� இ�ைறய 
உைரயாட� அைம��. 

ெப�க� �ன�� ஒ� ��றா���
- �ர�பா கனகா ��ைலநாத� எ��ய க��ைர����� 
ேத��ெத��க�ப�ட வரலா��� தகவ�க�

([ந��: ‘தா���’ – Published in ‘Thaiveedu’ NewsMonthly’s April 
Issue]
��ைமயான க��ைர�� : valai.thulaa.net/75

1910
இ�வா��� ேஜ�ம�ய ேசாச�ச ஜனநாயக� க���� �ளாரா 
ெச��னா� ��ெமா�ய�ப�டேத ச�வேதச ெப�க� �னமா��. 
‘இர�டாவ� ச�வேதச ெப� ெதா�லாள� க��தர����’ ைவ�� 
அவ� இதைன �� ெமா��தா�. அவர� ப���ைர�� ப�, ஒ�வா� 
வ�ட�� சகல நா�க��� அ�த �����ட நா�� ெப�க� அ� 
நாைள� ெகா�டாட ேவ���. அ� ப���ைரைய அ�த� 
க��தர��� கல��ெகா����த 17 நா�கைள� ேச��த 
ெதா��ச�க�க�, ேசாச�ச� க��க�, ெப� ெதா�லாள� 
அைம��கைள� ேச��த ������ேம�ப�ட ெப�க� அைனவ�� 
ஏேகா��� ஏ��� ெகா�டத� �ைளவா� ‘ச�வேதச ெப�க� �ன�’ 
�ற�த�.

1908:
ெப�க�ைடேய ெப�� அைம���ைம�� அதனா� ��ர 
�வாத�க�� ஏ�ப���றன. ச�க������ற ெப� ஒ����ைற 
ம��� சம��வ��ைம எ�பன ெப�கைள மா�ற� ���� இ��� 
வ�வாக� த� �ரைல எ��ப��, அைத எ���� இய�� 
மா�ற���காக �ர�சார�க� ெச�ய�� உ����றன. இ�வா��� 
�மா� 15 000 ெப�க� �� ேயா�� மாநகர��� அ�வ���� 
ெச��றா�க�. �ைற�த ேவைல ேநர�, உ�ய ச�பள�, வா���ைம� 
ேகா��ைகக�ட�.

1911 :
ச�வேதச ெப� ெதா�லாள�க� க��தர���� ��ெமா�ய�ப�ட 
��பா� �த��தலாக ச�வேதச ெப�க� �ன� அ����யா, 
ெட�மா��, ேஜ�ம�, ���சலா�� ஆ�ய இட�க�� மா�� 19 
இட�ெப�ற�. ஒ� ���ய��� ேம�ப�ட ெப�க�� ஆ�க�� 
ெப�கள� உ�ைமக� ேவ���� பா�பா�கைள ���த�� 
அ��ர�டா�க�. இ� நட�� ஒ� வார�� �ல �ன�க�� ஆன 
�ற�, மா�� 25, �ய����த ச�பவ� ஒ�� �� ேயா�� நக�� 
இட�ெப�ற�. ெதாட�மா� க��டெமா�����த ஒ� 
ெதா��சாைல�� ������� ெகா�ள, ெதா�லாள� பா�கா�� 
உ��ெச�ய�ப��ராத அ� ெதா��சாைல�� ெவ�ேய�வத�கான 
கத�க� �ட�ப����க, த�ப�யலா� 140�� ேம�ப�ட 
ெதா�லாள�கள� உ�ைர � எ���� ெகா����த�. அவ�க� 
அேனகமானவ�க� இ�தா�ய ம��� �த ெப�க� ஆவ�. “Triangle 
Fire” என�ப�� இ� ��ப��� ச�பவ� அெம��கா�� ேவைல�தள 
பா�கா�ப�ற �ைலக�, ெதா�லாள� ச�ட�க� ப��ய கவன�ைத 
ஏ�ப���ய�ட� �றகான ெப�க�-�ன �க��க�� ���ய 
க��ெபா�ளாக�� ஆ�ய�. இ�வ�ட இ��க�� “பா�� 
��க��” (“Bread & Roses”)என அ�ய�ப���ற (ெப��பா�� 
ெப�களாலான ெதா��சாைல�) ெதா�லாள�கள� ேவைல���த�� 
பர�தள�� அ�ய�ப�ட��, ெதா�லாள� வரலா��� ேபச�ப�வ�� 
ஆ��.

1913-1914:
�தலா� உலக ��த��� ெதாட�க�. ெப�க� ��த���� எ�ராக 
அ��ர�டா�க�. ��த���� எ�ராக�� ெப�கள� 
ஒ���ைணைவ ெவ��ப���வதாக�� ேபர�க� ஐேரா�பா 
��வ�� இட�ெப�றன.

1917:
ேபா��� இர�� ���ய���� ேமலான உ��ய� பைட�ன� 
இற�தைத அ���, ெப�ரவ� மாத��� கைட� ஞா�� உ��ய� 
ெப�க� “பா�� சமாதான��” (“bread and peace”) ேவ�� 
ேவைல ���த��� ஈ�ப�டா�க�. அர�ய�� தைலவ�கள� 
எ��������� ெப�க� ெதாட��� நா�� நா�க� ேவைல 
���த��� ஈ�ப�டா�க�. �ற� உ���ய ேதச� தன� 
அ�கார�ைத ேவ� வ�ய��� ைக�ட ேவ���� வ�த�. ெப�க� 
வா���ைம ெப�றா�க�. ெப�கள� ேவைல ���த� ெதாட��ய 
�க�யான� அ�ேபா� உ���யா�� பாவைன����த ��ய� 
கெல�ட�� அ��பைட�� 23 ெப�ரவ� 1917 ஆ�� ஆனா� 
�றேகா�ய� கெல�ட� பாவைன����த ஏைனய இட�க�� அ� 
மா�� 8.

1918 – 1999

ேசாச�ச இய�க���டாக அத� �ற�� �க��த ��பா�, ெப�க� 
�ன� ஒ� ச�வேதச �னமாக கவன�ைத�� ெகா�டா�ட�ைத�� 
ெகா�டதா� சகல நா�க��� வள���யைட������ற�. 

ேம��: ெப�க�� வள���ைய ெகளர��க��, வா��� சகல 
��க��� ெப� சம��வ� ��ர, ெச�ய ேவ������ற 
ேவைலகைள ��ென��த� ெச�ல�� வ�டாவ�ட� பல 
அைம��க�, அர�க� ெப�யள�� �க���கைள ஒ���ெச���றன.

2000:
�னா, அ���யா, ��யா, ப�ேக�யா, கஸ�ரா�, ����ரா�, 
மா�ெடா�யா, ெமா�ேடாவா, ெமா�ேகா���, இர���ரா�, உ�ேர�, 
உ�ேப��ரா�, �ய�னா� ேபா�ற நா�க�� ேத�ய ���ைற நா�. 
இ�த நா�� ஆ�க� தம� தா�, மைன�, ெப� ந�ப�க�, சக 
ெப� ேவைலயா�க��� த� ம��ைப� ெத���க மல�கைளேயா 
��ய ப��கைளேயா வழ��வைத மரபாக� ெகா������றா�க�. 
�ல நா�க��, அ�ைனய� �ன����� சமனானதா�, ��ைளக� 
தம� தா�மா���� பா��மா�க���� �� ப��கைள வழ��� 
�னமாக ம��க�ப���ற�.


