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

571/15. கா� ��,
ெ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� 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�. 
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Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

25-10-2012  அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : சமகால இல�ைக�� ெபா�ளாதார வள���
ெதாட�க உைரயாட� :  மா��க� ேலாக��க�

ேபா�ெஷ�� �ர�� (Bolshevik revolution) 

என�� அ�ய�ப�� ஒ�ேடாப� �ர�� 

(October revolution), 1917 ஆ� ஆ��� 

ர�ய� �ர���� இர�டா� க�டமா��. 

�தலாவ� 1917 ெப�ரவ��� �க��த�. 

நவ�ப� 7, 1917 (பைழய ��ய� 

நா�கா����ப� 1917 ஒ�ேடாப� 25) இ� 

�க��த ஒ�ேடாப� �ர��, �ளா��� ெல��, 

ம��� �ேயா� �ெரா��� ஆ�ேயா� 

தைலைம�� ேபா�ெஷ���களா� 

நட�த�ப�ட�. இ� கா�� மா���� 

க����க�� அ��பைட��, இ�பதா� 

��றா��� இட�ெப�ற �தலாவ� 

ெபா��ைடைம� �ர��யா��. இ�த� �ர��, 

ர�ய இைட�கால அரசா�க�ைத ����ய�. 

இத� ��ன� 1918 ெதாட�க� 1920 வைர 

இட�ெப�ற உ�நா��� கலக�கைள� 

ெதாட���, 1922 இ� ேசா�ய� ஒ��ய� 

உ�வா�க�ப�ட�. கால�ேபா��� ஒ�ேடாப� 

�ர�� ெப�� உலகளா�ய ���ய��வ� 

உைடய �க�வாக� க�த�ப�ட�. 

ஒ�ேடாப� �ர��

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ

அ��� வ�� தைல���க�

இல�ைக�� �வசா�க��� 
மா�ய� வழ��வைத உலக 

வ�� எ����ற�. 
ேம��ல�� �க��� 

ப�ட�கைள� ெகா��வத�� 
��றா� உலக நா�க� 
�ற���ட�ப���ளன. 

ச�வேதச நாணய ��ய��� 
கடைன� ெப�வத�காக 

நா��� வழ��வ�த 
மா�ய�கைள� ப��ப�யாக� 

�ைற��� ெகா�வ�� 
ெதாட��� வ�த 

அரசா�க�க� �� ��றன. 
இ�ைறய அரசா�க�� 

அதைனேய ெதாட��ற�.

இல�ைக �த��ரமைட�த ேபா� இ��த ெபா�ளாதார 

�ைல�ட� ஒ���� ேபா� இ�ேபா� �ைலைம �க�� 

ேமாசமாக உ�ள�. 1940க�� இ����� 1950க��� 

அ��க�ப��த�ப�ட ச�க நல���ட�க�� பய�கைளேய 

ம�க� இ�ன�� அ�ப���றா�க�. 

இலவச� க��, இலவச ம���வ� உ�ப�ட 

அ��யாவ�யமான வளமான எ��கால���� வ�வ��க� ��ய 

ெபா�ளாதார மா��கைள இல�ைக ெகா����த�. அத� 

உ�ச� க�டமாக 1970க�� ெதாட�க��� ஏ�ப��த�ப�ட 

ெபா�ளாதார� ெகா�ைகக� �யசா�� ம��� த��ைற�� 

ெபா�ளாதார���கான அ��பைடகைள இ�டன. ஆனா� 

1977 இ� நைட�ைற�ப��த�ப�ட �ற�த ெபா�ளாதார� 

ெகா�ைகயான� ச�ைத உ�பட எ�லாவ�ைற�� �ற����� 

இல�ைகைய பாதாள����� த��யேதா� வ�டா�த 

வர�ெசல�� ��ட��� தவறாம� �����வைத 

உ���ப���ய�. 

இல�ைக�� ெபா�ளாதார வள���யான� �ரானதாக�� 

��ட��டதாக�� இ�லாைம இல�ைகைய ெதாட���� 

பா���ற�. �த��ரமைட�த ெதாட�க��� இல�ைகயான� 

ேத�ைல, இர�ப� ேபா�ற பண�ப��கைள ந�����த�. 

உலகச�ைத�� அத�கான ேக�� �ைற�த�� மா��� 

ெபா��க� உ�வானைம�� இல�ைகைய� பா��த�. ��ன� 

இல�ைக ���லா��ைற ம��� ெவ�நா��� ேவைல 

ெச��� இல�ைகய� வ�மான� என இல�ைக�� அ��ய� 

ெசலாவ�ைய ஈ���ெகா���� �ைறக� ெதாட���யாக 

மா�வ���றன. 

�ற�த ெபா�ளாதார� 

ெகா�ைக�� �ைளவாக 

�வசாய நாடாக இ��த 

இல�ைக�� இ�� 

ேசைவ��ைற 

அ�க����ள�. இல�ைக 

இ��� அ��ைய இற��ம� 

ெச��ற�. இத� �ைளவா� 

அ��பைட� ேதைவகைள� 

���� ெச�வத�ேக �ற 

நா�க�� த�����க 

ேவ��ய �ைல��� 

த�ள�ப���ள�. 

ேபா��� ���ய 

ெபா�ளாதார வள���யான� 

சராச�யாக 7% என 

அரசா�க�தா� �ற�ப�டா�� இைவ இல�ைக� 

ெபா�ளாதார��� உ�ைமயான �ைலைய� �ர�ப��க��ைல. 

2011� ஆ�� ஐ��ய நா�க� சைப�� அ��ைக�� ப� 

இல�ைக�� 45% ம�க� வ�ைம� ேகா��� �ேழ 

இ���றா�க�. 45% ெச�வ� இல�ைக�� உ�ள 2% 

ம�க��� உ�யதா�ற�. 

சமம�ற �ைற�� ெச�வ� ப��ட�ப���ள நா�க�� 

வ�ைச�� இல�ைக 27வ� இட�ைத� �����ள�. 

அ�ைட நாடான இ��யா��� 71வ� இடேம 

�ைட���ள�. இல�ைக�� ெபா�ளாதார வள��� ந�ல 

�ைல�� உ�ள� எ�� ச�வேதச நாணய ��ய�� இல�ைக 

அரசா�க�� ெசா��� ெகா�டா�� �ைலைம ேமாசமாகேவ 

உ�ள�. 

³§Ã¡ôÀ¢Â Å¡úÅ¢Âø: µ÷ «ÛÀÅô À¸¢÷×

ஏ.�.ேயாகராஜா | 01-11-2012 
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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�. 

சமகால இல�ைக�� ெபா�ளாதார வள���
��ப�க� ெதாட���..

இ�� ச�வேதச நாணய ��ய��ட� அரசா�க� 

சரணைட���ள�. ச�வேதச நாணய ��ய� ��டகால 

வள���� ��ட�க��� �� வழ��வ��ைல. அ��ய� 

ெசலாவ� ெந��க������� ெகா��பன� ��� 

ெந��க������� ��� ெப�வத�ேக ச�வேதச நாணய 

��ய� �� வழ���ற�. இ�த �� வழ�கலான� 

�ப�தைக��� உ�ப�ட�. இ�� இல�ைக�� சகல 

அ�வ�க�� ச�வேதச நாணய ��ய�தாேலேய 

��மா��க�ப��ற�. 

இ��� �வசாய� �ைற�ேலேய நா��� அைரவா��� 

ேம�ப�டவ�க� த�� வா���றன�. ஆனா� �வசாய� �ைற 

கவ��பார�ற �ைல�� உ�ளைமயா�  ேத�கா�, ேகா� 

இைற��, ேகா���ைட, ெவ�காய�, �ளகா� ம��� உப 

உண�� ெபா��க� இற��ம� ெச�ய�ப���றன. 

�ற�த ெபா�ளாதார� ெகா�ைகைய� ��ப��யத� 

�ைளவசா�, ஆர�ப���, இற��ம� ெச�ய�ப�ட �க��� 

ப�ட�க� உ�நா��� உ�ப��யான ப�ட�கைள �ட 

ம�வாக� �ைட�ததா� ம�க� ��டகால �ைள�க� ப��� 

����கா� உடன� ம���� ெகா�டன�. அ��ட� 

உ�நா�� உ�ப��யாள� தம� உ�ப��கைள� ைக�ட 

ேந��த�. உ�நா�� உ�ப��க� ��ட�த�ட �����வ�த 

�ைல�� இற��ம� வ��தக� ஏகேபாகமான�ட� 

�ைலக�� அ�க��தன. இைவ இ�� நா� எ��ேநா��� 

ெபா�ளாதார� �ர�சைனக��கான அ��பைடயா��. 

இல�ைக�� �வசா�க��� மா�ய� வழ��வைத உலக 

வ�� எ����ற�. ேம��ல�� �க��� ப�ட�கைள� 

ெகா��வத�� ��றா� உலக நா�க� 

�ற���ட�ப���ளன. ச�வேதச நாணய ��ய��� 

கடைன� ெப�வத�காக நா��� வழ��வ�த மா�ய�கைள� 

ப��ப�யாக� �ைற��� ெகா�வ�� ெதாட��� வ�த 

அரசா�க�க� �� ��றன. இ�ைறய அரசா�க�� 

அதைனேய ெதாட��ற�.

இ�ேபா� அர� த�கா�க� ��வாக எத�ெக��தா�� 

இற��ம�ெய�ற தாரக ம��ர�ைத ஓ��ற�. இற��ம��� 

அ��ய� ெசலவா� ேதைவ. அ�ம��ம�லாம� இற��ம� 

எ�ற�� அைம�ச�க� �த� இைட� தரக�க�� 

ப�வைக�ப�ட �ர�க�க�� வைர இலாபமைட��றன�. 

இத� �ல� பா��க�ப�வ� �க�ேவாரான ம�கேள. இ�� 

நா��� உ�ப��� �ைறக�� �வசாய 

��ைக�ெதா��க�� �ற�த ெபா�ளாதார�தா� 

���க�ப���ளன. அத�கான ஆேலாசைனகைள�� 

வ�கா�ட�கைள�� வழ��வ�� உலக வ��, ச�வேதச 

நாணய ��ய�  �� ����றன. அதைன அரசா�க�� 

அரவைண�� ���ற�.

1977� ேஜ.ஆ�. ெதாட�� ைவ�த தாராளமய�, த�யா�மய� 

ம��� �ற�த ச�ைத எ�ற நவதாராள� 

ெபா�ளாதார������� அத�� வ�கா�� பா�கா�� 

வழ��வ�� ஏகா�ப��ய உலகமயமாத���� ம��த 

��தைன �ல� வ�� ேச��க�ப�� வ���ற�. நா�� 

வள�க� யா�� அ��ய ப�ேத�ய� க�ப�க���� உ� 

நா��� ெப� �தலா�க���� தாைரவா��க�ப�� வ��ற�. 

இவ�றா� அ�ப ெசா�பமாகேவ இ���வ�த ேத�ய 

ெபா�ளாதார� எ�ப� அ�� �வேட இ�லாம� 

அ��க�ப�� ��ட�. அதனாேலேய ச�வேதச நாணய 

��ய�� உலக வ���� இ�ைறய அரசா�க����� 

ெதாட��� கட�� ஆேலாசைனக�� வழ�� ����றன.

அ��பைட�� இல�ைக�� ெபா�ளாதார�ைத� ���� 

ெகா�வத�� இல�ைக�� �ல�டைம உ�ப�� உற�கைள� 

���� ெகா�ள� அவ�ய�. ச�க��� �ல�ைடைம 

அ��பைட�லான உ�ப��ேயா உ�ப�� உற�கேளா இ�ைல 

எ�ப� ெத��. அதனாேலேய 1970க� வைர பய�ப��� 

வ�த ”அைர� ெகால�ய அைர �ல� �ர���வ” எ�ற 

அைடயாள�ப��தைல ���த ேவ�� ஏ�ப�ட�. இ�� 

ெகால�ய� நவெகால�யமாக� த�ைன ��றாக �ள 

வ�வைம���ள�. பைழய வைகயான ெகால�யா�� 

�ைறைய ஏகா�ப��ய�தா� ெதாடர இயலா�. எனேவ 

உலகமயமாத� �ல� நவெகால�ய�ைத அ� 

வ��ப�����ள�. 1978� இல�ைக�� அ��கமான ��ய 

�ற�த ெபா�ளாதார ெகா�ைக நவெகால�ய�ைத 

ேவக�ப���ய�. அத� ெதாட���யாக �த�� அ��ய� 

க�ப�க� ெப��ேதா�ட�கைள� தமதா��ன. இ�ேபா� 

நா��� ப�ேவ� இட�க�� அ��ய� க�ப�க� �ற 

�வசாய ஏ��ம�க�காக� ப���ெச�ைக �ல�கைள� 

தமதா�� வ���றன.

இ�� எம� ெபா�ளாதார�ைத� கா�பா�ற ேவ��மா�� 

�ல�ைடைம�� எ�ச�க� ச�தாய ேம�க��மான��� 

�ல�வத� பயனாக�, ச�க மா�ற���� எ�ரான ச��க� 

வ�வைட��றன. எனேவ �ல�ைடைம�� எ�ச�கைள� 

ப�பா��� தள���� ��தைன� தள���� எ����� 

ேபாரா�வ� ேதைவயா�ற�.

[உைர : ஏ.�.ேயாகராஜா (ேயாகா மா�ட�) :

1960, 70க�� �ர��கர� க����� க���ட� 
இைண�� ��ரமாக� ெச��ப�� வ�தவ�. 
ஐேரா�பா�� ம�த�, ஒ��ய� ேபா�ற 
���த�கைள ெவ�� ெகா��வ�தவ�. ஓ� அர�க, 
மா��� ��மா� ெசய�பா�டாள�. அர�ய�, கைல, 
இல��ய�, ப�பா� ேபா�ற �டய�க� சா��� 
ெசய�ப��� எ���� வ�பவ�. ]

1. ஐேரா�பா ஓ� உய� �தலா���வ��� 
அைடயாளமா?
2. ஐேரா��ய� ச�க��� ஜனநாயக�� ப�பா��.
3. ஐேரா�பா�� மா���ச� ேதா����டதா? 
ேசாச�ச� �ல�மா?
4. ஐேரா��ய� த�ழ�க�.
5. ஐேரா��ய ���ய�க�, க�ட�க�, ச�கநல� 
��ட�க�.

ஐேரா��ய வா��ய�: ஓ� அ�பவ� ப���
(இ�த வார� கல��ைரயாட�பட��ள �டய�பர�� )


