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ெசந்தமிழ் மண்ணில் ெசங்ெகாடி இயக்கம்
- ேக.பாலக ருஷ்ணன்
-அக்ேடாபர் 17, 2019

…
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ெதாடங்கப்பட்ட நூறாவது ஆண்டிைன
இந்த யா முழுவதும் ெகாண்டாடுவது என மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச முடிவு
ேமற்ெகாண்டுள்ளது. 1920 அக்ேடாபர் 17 அன்று தாஷ்கண்ட் நகரில் முதல்
கம்யூனிஸ்ட் க ைள அைமக்கப்பட்டது. அதைனத் ெதாடர்ந்து இந்த யாவ ன்
பல பகுத களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

க ைளகள் உருவாக்கப்பட்டு மக்கள்

ேபாராட்டங்கள் முன்ெனடுக்கப்பட்டன.
இந்தப் ப ன்னணிய ல் தமிழ்நாட்டில் முதல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க ைள
1936ம் ஆண்டு ெசன்ைனய ல் துவங்கப்பட்டது.
ப.

ராமமூர்த்த , ப .

www.Kaniyam.com
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சீனிவாசராவ், ஜீவா, ஏ.எஸ்.ேக.
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ச .எஸ். சுப்ப ரமணியம், ேக. முருேகசன், நாகர்ேகாவ ல் ச .ப . இளங்ேகா,
டி.ஆர்.

சுப்ப ரமணியம்,

த ருத்துைறப்பூண்டி

உறுப்ப னர்களாக இருந்தார்கள்.

முருேகசன்

ஆக ேயார்

கூட்டத்த னுைடய ந கழ்ச்ச கைள எழுத ய

ச .எஸ். சுப்ப ரமணியம் ெசயலாளராக இருந்தார். இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட
கட்ச க் க ைள உறுப்ப னர்கள் கம்யூனிஸ்ட் ெகாள்ைகய ன் பால் ஈர்க்கப்பட்ட
ஆர்வலர்கள்

மட்டுமல்ல;

25

ஆண்டுகளுக்கும்

ேமலாக

ப ரிட்டிஷ்

ஏகாத பத்த யம், அந்ந ய முதலாளிகள், அவர்களுக்கு அடிவருடிகளாக இருந்த
உள்ளூர் முதலாளிகள், க ராமங்களில் ஆத க்கம் ெசலுத்த வந்த கந்து வட்டிக்
ெகாடுைமக்காரர்கள், ஜமீன்தார்கள்- என இவர்கைள எத ர்த்து வீரஞ்ெசற ந்த
ேபாராட்டங்கைள நடத்த அத ல் அடுக்கடுக்கான அடக்குமுைறகள், ைகது,
ச த்ரவைதகைளச் சந்த த்த அர்ப்பணிப்பு மிக்கத் ேதாழர்கைளக் ெகாண்ட
க ைளயாக அந்த க ைள அைமந்தது.

அந்த வைகய ல் தமிழ்நாட்டில்

கம்யூனிஸ்ட் க ைள உருவாக்கம் ஒரு த யாக வரலாற்ைற உள்ளடக்க யதாகும்.
1917

நவம்பர்

மாதம்

ேபால்ஷ்வ க்

கட்ச

உைழப்பாளி

மக்கள்

ேசாவ யத்

ஜார்

நாட்டில்

மன்னனின்

ெலனின்

ஆட்ச ையத்

ஆட்ச யத காரத்ைதக்

தைலைமய ல்
தூக்க ெயற ந்து,

ைகப்பற்ற ய

யுகப்புரட்ச யானது உலகத்ைதேய புரட்டிப் ேபாட்டது.
தாக்கம் உலகம் முழுவதும் எத ெராலித்தது.

மகத்தான

ேசாவ யத் புரட்ச ய ன்

இந்த யாவ ல் ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச க்கு எத ராக பல கட்டப் ேபாராட்டங்கைள நடத்த க் ெகாண்டிருந்த,
வ டுதைலப்

ேபாராட்ட

வீரர்கள்

மத்த ய லும்

முத்த ைரையப்

பத த்தது.

தமிழ்நாட்டில் வ டுதைலப் ேபாரின் குரலாக வ ளங்க ய மகாகவ பாரத ய ன்
ச ந்தைனகளில்
ஊடகங்கள்,
மறுபக்கம்,

நவம்பர்

புரட்ச

ெபரும்

ெதாைலத்ெதாடர்புகள்
மார்க்ச யம்,

தாக்கத்ைத

எதுவும்

ெலனினியம்,

இல்லாத

உைழப்பாளி

ஏற்படுத்த யது.
அக்காலத்த ல்

வர்க்கம்,

புரட்ச

இைவகைளப் பற்ற ெயல்லாம் அற ந்த ராத ந ைலய ல் கீழ்க்கண்டவாறு
சங்கநாதம் எழுப்ப னார் பாரத ::
“மாகாளி பராசக்த உருச யநாட்
டினிற்கைடக்கண் ைவத்தாள், அங்ேக,
ஆகாெவன் ெறழுந்ததுபார் யுகப்புரட்ச ,
ெகாடுங்காலன் அலற வீழ்ந்தான்,
www.Kaniyam.com
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இரணியன்ேபா லரசாண்டான் ெகாடுங்ேகாலன்
ஜாெரனும்ேப ரிைசந்த பாவ ”

புரட்ச க்குப் ப ன்னர் ேசாவ யத் நாட்டில் ஏற்பட்ட சமூக மாற்றங்கள்
குற த்த ெசய்த கள் இந்த யாவ ல் பலருக்கும் ஆச்சரியத்ைத ஏற்படுத்த யது.
அத சயமாக இருந்தது. அேத பாரத ,
“முப்பது ேகாடி ஜனங்களின் சங்க
முழுைமக்கும் ெபாது உைடைம
ஒப்ப ல்லாத சமுதாயம்
உலகத்துக்கு ஒரு புதுைம-வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கேவ”
என்று பாடினார்.
ெசன்ைன ெதாழிலாளர் சங்கம்
ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச ய ன்

சுரண்டப்பட்டார்கள்.
என்பேத

கீழ்

ெதாழிலாளர்கள்

கடுைமயாக

இம் என்றால் ச ைறவாசம், ஏன் என்றால் வனவாசம்

ந யத யாக

ெதாழிலாளர்களுக்கு

இருந்தது.

ெகாடும்

நாட்டிேலேய

முதல்

சுரண்டலுக்கு

ெதாழிற்சங்கம்

உட்பட்ட
ெசன்ைன

ெதாழிலாளர் சங்கம் (ெமட்ராஸ் ேலபர் யூனியன்) 1918ல் ெசன்ைனய ல்
துவக்கப்பட்டது.

இச்சங்க

நடவடிக்ைககளில்

ஈடுபட்டு

உரிைமகளுக்கு ேபாராடுக ற பணிய ல் ெசல்வபத

ெதாழிலாளர்

ெசட்டியார், ராமனுஜ

நாயுடு, த ரு.வ .க., ச ங்காரேவலர், வ.உ.ச ., ேபான்றவர்கள் குரல் ெகாடுத்து
வந்தனர்.

1920ம் ஆண்டு ப அண்ட் ச மில்லில் ெவடித்த ேபாராட்டத்த ல்

இரண்டு ெதாழிலாளர்கள் துப்பாக்க ச் சூட்டிற்கு பலியாக னர். 1921ம் ஆண்டு
ஜூன் மாதம் இேத ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டத்த ன் மீது கண்மூடித்தனமான
அடக்குமுைற ஏவ வ டப்பட்டது.
ெகால்லப்பட்டனர்.

துப்பாக்க ச் சூட்டில் 7 ெதாழிலாளர்கள்

இவர்களது உடல்கைள ச ங்காரேவலர் தனது ேதாளில்

சுமந்து ெசன்று அடக்கம் ெசய்தார்.

ெதாழிலாளர்கள் குடிய ருப்புகளுக்குச்

ெசன்று- ேபாராடும் ெதாழிலாளர்களின் குடும்பங்கைளச் சந்த த்து ேமலும்
உத்ேவகமூட்டினார்.
ச ங்கார ேவலர்
ேதாழர் ம.ச ங்காரேவலர் ெசன்ைனய ல் ஒரு மீனவக் குடும்பத்த ல்
www.Kaniyam.com
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ப றந்து வழக்கற ஞராக ெதாழில் புரிந்து வந்தார்.

லண்டன் மாநகருக்குச்

ெசன்று

ெதாடர்புள்ளவர்கைளச்

சந்த த்து

அங்கு

கம்யூனிச

மார்க்ச ய

ெகாள்ைககளில்

ெகாள்ைககைள

புரிந்து

ெகாள்ளும்

வாய்ப்பு

ஏற்பட்டது. மனிதாப மான அடிப்பைடய ல் ெதாழிலாளர்களுக்கு உரிைமகள்
ேவண்டும் எனக் கூற

வந்த ச ங்காரேவலர், முதலாளிகளின் சுரண்டல்,

ெதாழிலாளிகளின் ெகாடுபடாத சம்பளேம முதலாளிகளின் உபரி லாபம்
என்பைதெயல்லாம்
ேகாட்பாடுகள்

புரிந்து

ெகாண்டு

அடிப்பைடய ல்

தமிழகத்த ற்கு

ெதாழிலாளர்கைளத்

வந்து

மார்க்ச ய

த ரட்டும்

பணிய ல்

ஈடுபட்டார். தமிழக வரலாற்ற ல் கம்யூனிச லட்ச யத்ைத பரப்புவத ல் ச ங்கார
ேவலரின் பங்களிப்பு குற ப்ப டத்தக்கதாகும்.
கயா காங்க ரஸ் மாநாட்டில்…
1922ம் ஆண்டு பீகார் மாந லம், கயா நகரில் நைடெபற்ற காங்க ரஸ்
கட்ச ய ன் மாநாட்டில் ேபச ய ச ங்காரேவலர், தன்ைன ஒரு கம்யூனிஸ்ட்
ப ரத ந த என பக ரங்கமாக ப ரகடனப்படுத்த க் ெகாண்டு உைரயாற்ற னார்.
கம்யூனிச

லட்ச யங்கைள

ந ைறேவற்றுவதற்கு

தனிக்

கட்ச யும்,

தனி

பத்த ரிைகயும் ேவண்டுெமன வ ரும்ப ய ச ங்கார ேவலர் இந்துஸ்தான்
ெதாழிலாளர் மற்றும் வ வசாய கள் கட்ச

என்ற கட்ச ையயும் அதற்கான

ஒரு

இேதாடு

பத்த ரிைகயும்

உருவாக்க னார்.

ெதாழிலாளர்களின்

உரிைம

த னமான

ேம

மட்டுமின்ற

த னத்ைத

உலகத்

நாட்டிேலேய

முதன்முைறயாக 1923ம் ஆண்டில் ச றப்பாக ெகாண்டாடினார். அதுேவ, நாடு
முழுவதும் உைழப்பாளிகள் த னமான ேம த னத்ைத ெகாண்டாடுவதற்கு
அைறகூவல் வ டுத்த த னமாக அைமந்தது.
கான்பூர் சத வழக்கு
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ேவர்வ டுவைத முைளய ேலேய
க ள்ளி எற ய வ ரும்ப ய ப ரிட்டிஷ் அரசு பல சத வழக்குகைள புைனந்தது.
அத ல் கான்பூர் சத

வழக்கு புைனயப்பட்டு 13 ேபர் குற்றவாளிகளாக

ேசர்க்கப்பட்டனர். அத ல் ச ங்கார ேவலரும் ஒருவர். இந்த வழக்கு வ சாரைண
முடிவ ல் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு 4 ஆண்டு காலம் ச ைறத் தண்டைன
வ த க்கப்பட்டது.
www.Kaniyam.com
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ெசய்யப்படாமல் ஜாமீனிேலேய இருந்தார்.

உடல்ந ைல ஓரளவு ேதற ய

ப ன்னர், தனது உடல்ந ைல ேதற வ ட்டது; தன்மீதான வழக்கு வ சாரைணைய
ெதாடரலாம் என கவர்னர் ெஜனரலுக்கு கடிதம் எழுத ய உடன் கான்பூர்
நீத மன்றத்ைத ேநாக்க பயணமானார். ஆனால் ப ரிட்டிஷ் அரசு ஏற்கனேவ
சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தண்டைன வழங்கப்பட்டு வ ட்டதால், வ சாரைண
ெதாடர ேவண்டாெமன முடிவு ெசய்து இவர் மீதான வழக்ைக தள்ளுபடி
ெசய்ததால் வழிய ேலேய ெசன்ைனக்கு த ரும்ப னார்.
1925ம்

ஆண்டு

டிசம்பர்

மாநாடு நைடெபற்றது.

26ந்

ேதத

கான்பூரில்

கம்யூனிஸ்ட்களின்

இம்மாநாட்டிற்கு ச ங்காரேவலர் தைலைம ஏற்று

உைரயாற்ற னார். அத ல் ேசாவ யத் நாட்டின் புரட்ச ையப் பற்ற யும், ெலனின்
பங்களிப்ைப

பற்ற யும்,

அவருைடய முயற்ச

ரஷ்யாவ ல்

ேசாசலிச

ஆட்ச ைய

வலுப்படுத்த

எத ர்காலத்த ல் மானுட சமுதாயத்த ற்கு அளப்பரிய

பங்க ைன ஆற்றும் எனவும் குற ப்ப ட்டார்.
ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்கள் எழுச்ச
முதலாம் உலக யுத்தம் முடிவுற்ற ந ைலய ல் ப ரிட்டிஷ் அரசாங்கம்
ெதாழிலாளர்களது உரிைமகைள பற ப்பது, கடும் அடக்குமுைறகைள ஏவுவது
என நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாண்டது.

இதைன எத ர்த்து 1918ம் ஆண்டு

ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்களுைடய மகத்தான ேபாராட்டம் நாடு முழுவதும்
கட்டவ ழ்த்துவ டப்பட்டது. ெபான்மைல, நாகப்பட்டினம், ேபாத்தனூர், த ருச்ச
உள்பட தமிழகம் முழுவதும் ேவைலந றுத்தத்த ல் பல்லாய ரக்கணக்கான
ெதாழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர். அரச ன் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் ைகதுகளுக்கு
பணியாமல், ெநஞ்ைச ந மிர்த்த ப் ேபாராடினார்கள்.
ெதாழிலாளர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.

நூற்றுக்கணக்கான

ச ங்காரேவலரும்,

ரய ல்ேவ

ெதாழிற்சங்க ெசயலாளரான முகுந்தலால் சர்க்கால், இந்த ேபாராட்டத்த ைன
தைலைம தாங்க நடத்த னார்கள்.

இப்ேபாராட்டத்ைதெயாட்டி முகுந்தலால்

சர்க்கார், ச ங்காரேவலர் ஆக ய 16 ேபர் மீது ஆட்ச ையக் கவ ழ்க்க சத ெசய்த
குற்றச் சாட்டுக்கள் உள்ளிட்ட வழக்குகைள ஆங்க ேலய அரசு பத வு ெசய்தது.
இந்த சத வழக்க ல் 14 ேபருக்கு 10 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டைனயும்,
ெபருமாள் என்ற ெதாழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டைனயும் வ த க்கப்பட்டது.
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இதைன

எத ர்த்து

ெசன்ைன

உயர்நீத மன்றத்த ல்

ேமல்முைறயீடு

ெசய்யப்பட்டு 10 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டைனைய இரண்டாண்டுகளாக
குைறத்த உயர்நீத மன்றம், ெபருமாள் என்ற ெதாழிலாளிக்கு வழங்கப்பட்ட
ஆயுள் தண்டைனைய குைறக்க மறுத்துவ ட்டது. இரண்டாண்டு கடுங்காவல்
தண்டைனைய

த ருச்ச

ச ைறய ல்

அனுபவ த்து

வ ட்டு

ச ங்காரேவலர்

வ டுதைலயாகும் ேபாது அவருக்கு வயது 70-ஐ தாண்டிவ ட்டது.
லேயாலா கல்லூரிய ல் சுந்தரய்யா
இருப்ப னும்,
ெபரியார்,

ெதாடர்ந்து தமிழகத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்ைதயும்,

ஜீவா

அவர்கேளாடு

இைணந்து

சமதர்ம

ப ரச்சாரத்ைதயும்,

பகுத்தற வு ப ரச்சாரத்ைதயும் தீவ ரமாக ேமற்ெகாண்டார். த ருச்ச ச ைறய ல்
ச ங்காரேவலர் இருக்கும் ேபாது பம்பாய ல் வச க்கும் தமிழ்க் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்த

ெஹச்.டி.

ராஜா

என்ற

இைளஞேராடு

ெதாடர்பு

இவர் பம்பாய லிருந்து ெசன்ைனய ல் இைளஞர்கைள,

ஏற்பட்டது.

மாணவர்கைள

கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக்கும் பணிக்காக ெசன்ைனக்கு வந்தவர்.
முன்முயற்ச ய ல்

லேயாலா

கல்லூரிய ல்

மாணவர்கேளாடு

ெகாண்டு மார்க்ச ய லட்ச யங்கைள வ ளக்க னார்.

இவரது
ெதாடர்பு

இதன் வ ைளவாகேவ

ேதாழர் ப . சுந்தரய்யா, வ .ேக. நரச ம்மன், சத்த ய நாராயணா ேபான்றவர்கள்
ப ன்னாட்களில் கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக மாற னார்கள். கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல்
ஈர்க்கப்பட்ட ப .
வாக்க ல்
ைகது

சுந்தரய்யா தனது படிப்ைப துறந்து,

தீவ ரமான

ெசய்யப்பட்டு

சுதந்த ரப்ேபாராட்டத்த ல்
இரண்டாண்டு

ச ைற

1930ம் ஆண்டு

ஈடுபட்டார்.

தண்டைன

அதனால்

வ த க்கப்பட்டார்.

அப்ேபாது அவருக்கு 18 வயது ந ரம்பாததால் தஞ்சாவூரில் உள்ள ச றுவர்
சீர்த ருத்தப் பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டார். அதன் ப ன்னர் த ருச்ச ச ைறக்கும்,
ராஜமேகந்த ரபுரம் ச ைறச்சாைலக்கும் மாற்றப்பட்டார்.

ச ைறச்சாைலய ல்

சுந்தரய்யா இருக்கும் ேபாது பலைர மார்க்ச யத்த ன் பால் ஈர்ப்பதற்கான
வகுப்புகைள நடத்த னார்.
அமீர் ைஹதர் கான் ெசன்ைன வருைக
இேதகாலத்த ல்

ப ரிட்டிஷ்

அரசு

முன்னணி

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

தைலவர்கள் 32 ேபர் மீது மீரட் சத வழக்கு என்ற வழக்க ைன பத வு ெசய்து
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பலைர ைகது ெசய்தது. பஞ்சாப் மாந லத்ைதச் ேசர்ந்த அமீர் ைஹதர் கான்
ச றுவயத ேலேய வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயற கப்பல் ெதாழிலாளியாக பல
நாடுகளுக்கு பயணம் ெசன்றார்.

அைதெயாட்டி அெமரிக்காவ ல் அவர்

தங்க ய ருந்த ேபாது பஞ்சாப் புரட்ச வீரர்கைள, இந்துஸ்தான் கதார் கட்ச த்
ேதாழர்கைள சந்த த்துப் ேபச ய ேபாது கம்யூனிஸ்ட்டாக மாற னார். ப ன்னர்
இந்த யா த ரும்ப ய ப றகு கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய கட்டுக ற பணிய ல் தன்ைன
ஈடுபடுத்த க் ெகாண்டார். மீரட் சத வழக்க ல் அமீர் ைஹதர் காைன ப ரிட்டிஷ்
அரசாங்கம் ைகது ெசய்ய முயன்ற ேபாது தைலமைறவாக ெசன்ைனக்கு
வந்தார்.

ெசன்ைனய ல் அவருக்கு அற முகேமா,

ஆதரேவா இல்லாத

சூழ்ந ைலய ல் அவர் ஒவ்ெவாரு நாள் தங்குவதற்கும், ஒவ்ெவாரு நாள்
உணவ ற்கும் வ வரிக்க முடியாத கஷ்டங்கைள சந்த த்தார்.

இருப்ப னும்

அைனத்து கஷ்டங்கைளயும் தாங்க க் ெகாண்டு இைளஞர்கைள கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன் பால் ஈர்க்க ற பணிைய ேமற்ெகாண்டார்.
தீவ ர

ெதாண்டர்களாக

பணியாற்ற ய

பலைர

காங்க ரஸ் கட்ச ய ன்
சந்த த்து

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன் பால் ஈர்ப்பதற்கு முயற்ச த்தார். இவருைடய முன்முயற்ச ய னால்
சத்த யநாராயண ராவும், நீத க்கட்ச ையச் சார்ந்த ராஜ வடிேவலுவும் முழுேநர
ஊழியராக மாற னார்கள்.

அந்ந ய துணி புறக்கணிப்பு ேபாராட்டத்த ல்

தீவ ரமாக ஈடுபட்டிருந்த ேதாழர் ப .ராமமூர்த்த ையச் சந்த த்து ேபச அவரும்
கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன்பால் ஈர்க்கப்பட்டார். ெபங்களூரில் தங்க ய ருந்த
ப.

சுந்தரய்யாைவச் சந்த த்து கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முழுேநர ஊழியராக

மாற்ற னார்.
இந்த ந ைலய ல் அமீர் ைஹதர் காைன தீவ ரமாக ேதடிய காவல்துைற
அவைர ைகது ெசய்து ெசன்ைன மத்த ய ச ைறச்சாைலய ன் தனிைமச்
ச ைறச்சாைலய ல்
வ டுதைலப்
சந்த க்க
கட்டப்

அைடத்தது.

ேபாராட்ட

ச ைறய ல்

வீரர்கேளாேடா,

அனுமத க்கப்படவ ல்ைல.
ேபாராட்டங்கைள

அைடக்கப்பட்டிருந்த

பற

ைகத கேளாேடா

உண்ணாவ ரதம்

நடத்த ய

சுபாஷ்

அைடக்கப்பட்டிருந்த

ப ன்பு

சந்த ரேபாஸ்

அந்த

உள்ளிட்டு

பல

ச ைறச்சாைலய ல்

தைலயீட்டின்

ேபரிேலேய

மற்றவர்கேளாடு பழகுவதற்கு அனுமத க்கப்பட்டது. சக ச ைறவாச கேளாடு
காந்த ய ன் ேபாராட்ட முைற உள்ளிட்ட பல வ ஷயங்கள் பற்ற கடுைமயாக
www.Kaniyam.com

15

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

வ மர்ச த்தார். துடிப்புள்ள இளம் ேபாராட்ட வீரர்கள் ைஹதர்கானின் ேபச்ச ல்
ஈர்க்கப்பட்டனர்.

அப்ேபாது ச ைறச்சாைலய ல் அைடக்கப்பட்டிருந்த ப .

சீனிவாசராைவ சந்த த்துப் ேபச கம்யூனிச புத்தகங்கைள படிக்கச் ெசய்து
கம்யூனிஸ்ட்டாக மாற்றப்பட்டார். ப றகு 18 மாத ச ைறத்தண்டைனக்குப் ப றகு
ைஹதர் கான் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார்.
ப ரிட்டிஷ் அரசு ஆத்த ரம்
வ டுதைலப்

ேபாராட்டத்த ல்

ைஹதர்கானின்

ேபச்ச ல்

ஈர்க்கப்பட்டிருந்த

ேநரத்த ல்

அழித்ெதாழிக்க

ச ைற

ெசன்ற

கவரப்பட்டு

கம்யூனிச

ப ரிட்டிஷ்

அரசு

பலர்

ச ந்தைனய ல்

கம்யூனிஸ்ட்டுகைள
1933ம்

ஆண்டு

ராஜதுேராக வழக்ைக பத வு ெசய்து 20 ேபைர ைகது ெசய்தது.

இவர்கள்

மீது

ேவண்டுெமன்ற

இைளஞர்கள்

அத காரிகைள

ெகாைல

எண்ணத்ேதாடு

ெசய்வது,

அரசாங்க

கஜானாக்கைள

ெகாள்ைளயடிப்பது உள்ளிட்ட ேமாசமான குற்றச்சாட்டுக்கள் ெபாய்யாக
பத வு ெசய்யப்பட்டன.
அருணாசலம்,

ைகது ெசய்யப்பட்டவர்களில் முகுந்தலால் சர்க்கார்,

ேகாபால் சாஸ்த ரி,

டி.ஆர்.

சுப்ப ரமணியம் உள்ளிட்ட

பலர் மீது இந்த வழக்கு ெதாடுக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்க ல் ைகது

ெசய்யப்பட்டவர்களுக்கு தீவ ர காங்க ரஸ் ஊழியராக இருந்த ப .ராமமூர்த்த ,
வழக்கற ஞர் மூலம் உதவ கைள ேமற்ெகாண்டு வந்தார்.
முடிவ ல்

குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு

இரண்டாண்டுகள்

வ சாரைண
முதல்

ஆண்டுகள் வைர கடுங்காவல் தண்டைன வ த க்கப்பட்டது.
வ சாரைணக்கு உதவ ெசய்த ப .
படித்து

படிப்படியாக

மார்க்ச ய

ஆறு

வழக்கு

ராமமூர்த்த கம்யூனிச புத்தகங்கைள
ச ந்தைனக்கு

ஈர்க்கப்பட்டார்.

இந்த

சூழ்ந ைலய ல் மீண்டும் ைஹதர் கான் ைகது ெசய்யப்பட்டு இந்த யாவ ன் பல
ச ைறகளுக்கு மாற்றப்பட்டார்.
வந்த

சுந்தரய்யா,

இந்ந ைலய ல் ச ைறய லிருந்து ெவளிேய

ெசன்ைனய ல்

இளம்

ெகாண்டு கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக மாற்ற

ெதாழிலாளர்கைள

ெதாடர்பு

கட்ச ைய உருவாக்கும் பணிைய

ேமற்ெகாண்டார்.
தைட வ த ப்பு
1934ம் ஆண்டு ஆங்க ேலேய அரசாங்கமானது இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
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கட்ச மீது தைட வ த த்தது. கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தைலைம தாங்க ய இைளஞர்
அைமப்புகள் தைட ெசய்யப்பட்டதுடன்,

பத்த ரிைககளுக்கும் வாய்ப்பூட்டு

ேபாடப்பட்டது. இந்ந ைலய ல் “ெதாழிலாளர் பாதுகாப்புக் குழு” என்க ற புத ய
அைமப்ப ைன உருவாக்க ப .சுந்தரய்யா, ேக. சத்த யநாராயணா, ஏ.எஸ்.ேக.
அய்யங்கார், ராஜவடிேவலு, ரஷ்ய மாணிக்கம் ஆக ேயாைரக் ெகாண்ட
ெதாழிலாளர்கள் சங்கம் ெசயல்பட ஆரம்ப த்தது.
காங்க ரஸ் - ேசாசலிஸ்ட் கட்ச
கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச க்குள்

கட்ச

தைட

இருந்த

ெசய்யப்பட்ட

ேசாசலிச

ப ன்னணிய ல்

மேனாபாவம்

காங்க ரஸ்

உைடய

தீவ ர

காங்க ரஸ்காரர்கைளக் ெகாண்ட மாநாடு ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன்
தைலைமய ல்

பாட்னாவ ல்

நைடெபற்று,

கட்ச ” என்க ற அைமப்பு உருவாக்கப்பட்டது.

“காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

இத ல் ப .ராமமூர்த்த , ப .

சீனிவாசராவ் ேபான்ற தமிழகத்ைதச் சார்ந்தவர்களும்,
க ருஷ்ணப ள்ைள, ஏ.ேக.

-

இ.எம்.எஸ்.,

ப.

ேகாபாலன் ஆக ய ேகரளத் தைலவர்களும்

கலந்து ெகாண்டனர். இந்ந ைலய ல் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச மத்த யக்குழு
கூட்டத்த ல் ச ல வழிகாட்டு ேகாட்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்டது.
கட்ச

உறுப்ப னர்கள்,

அதன்படி

கட்ச ய லிருந்து ெகாண்ேட காங்க ரச ல் ேசர்ந்து,

அதனுடன் ெதாடர்புகைள ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

அேதேபால,

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய லும் ேசர்ந்து பணியாற்ற ேவண்டும் என
குற ப்ப டப்பட்டிருந்தது.
ஒருபக்கம்

இதன்படி கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் உறுப்ப னர்கள்

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

த ட்டங்கைள உருவாக்குவது,

என்ற

முைறய ல்

ரகச யமாக

சந்த த்து

காங்க ரஸ் உறுப்ப னர் என்ற முைறய ல்

கூட்டங்கள், மாநாடுகள், இயக்க ேவைலகளில் பங்ெகடுப்பது, காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட் உறுப்ப னர் என்க ற முைறய ல் அதன் மாநாடுகளில் கலந்து
ெகாள்வேதாடு ெவகுஜன அைமப்புகைள உருவாக்க தீவ ரமாக பணியாற்ற
ேவண்டுெமன மூன்றுவ த கடைமகைள ந ைறேவற்ற னார்கள்.
பணிய ல் ப .

ராமமூர்த்த ,

ப.

இந்த

சீனிவாசராவ் உள்ளிட்ட முக்க யத்

தைலவர்கள் பங்கு வக த்தனர். இவர்கேளாடு பம்பாய் மாகாணத்த லிருந்து
அரசாங்கத்தால்
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கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்குவத லும், ெதாழிற்சங்கங்கைள அைமக்கும்
பணிய லும் ஈடுபடுத்த க் ெகாண்டனர்.
ெபரியார் - ஜீவா
ேசாவ யத் நாட்டில் பயணம் ெசய்து த ரும்ப வந்த தந்ைத ெபரியார்,
பகுத்தற வு ெகாள்ைககளுடன் சமதர்ம ெகாள்ைககைளயும் இைணத்து
ப ரச்சாரம்

ெசய்யப்

ேபாவதாக

அற வ த்தார்.

இவேராடு

ஜீவாவும்,

ச ங்காரேவலரும் இைணந்து ப ரச்சாரங்கைள ேமற்ெகாண்டனர்.

ஆனால்

1934ம் ஆண்டு வாக்க ல் சமதர்ம ப ரச்சாரத்ைத தந்ைத ெபரியார் ைகவ ட்ட
ந ைலய ல்
வந்தார்.
ப.

கருத்து

ேவறுபாடு

ெகாண்டு

ஜீவா

இவைரத் ெதாடர்பு ெகாண்டு எஸ்.வ .

தனித்து

ெசயல்பட்டு

காட்ேட, ப .

ராமமூர்த்த ,

சீனிவாசராவ் ஆக ேயார் பல நாட்கள் வ வாதத்த ற்குப் ப றகு ஜீவா

காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ல் இைணத்தார்; கம்யூனிஸ்ட் ச த்தாந்தத்ைத
ஏற்றுக்

ெகாண்டு

தமிழகத்த ல்

ச றந்த

கம்யூனிஸ்ட்

ேபச்சாளராகவும்,

எழுத்தாளராகவும் த கழ்ந்தார்.
ேபார்க்களமாக மாற ய தமிழகம்
1935-36ம் ஆண்டுகளில் தமிழகம் ேபார்க்களமாக மாற யது என்றால்
மிைகயல்ல.

எண்ணற்ற ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டங்கள்,

வ வசாயப்

ேபாராட்டங்கள், மாணவர்கள் - இைளஞர்கள் ேபாராட்டங்கள் ெவடித்துக்
க ளம்ப ன. இப்ேபாராட்டங்களுக்கு தைலைம தாங்க வழிநடத்த ய ெபருைம
காங்க ரஸ் - ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ல் ெசயல்பட்டு வந்த கம்யூனிஸ்ட்டுகைளேய
சாரும்.

கள் இறக்கும் ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டம், ெசன்ைன டிராம்

ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டம், அச்சுத் ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டம், ேகாைவ,
த ருச்ச , ேசலம், மதுைர, ெதன்னாற்காடு, வடஆற்காடு மாவட்டங்களில்
நைடெபற்ற ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டங்கள், அரச ன் அடக்குமுைறகைள
மீற நைடெபற்றன.
எம்.ஆர்.ெவங்கட்ராமன்
இப்ேபாராட்டங்களுக்கு ேதைவயான சட்ட உதவ கள் ெசய்யும் பணிய ல்
ச றந்த வழக்கற ஞரான எம்.ஆர்.

ெவங்கட்ராமன் ஈடுபட்டார்.

www.Kaniyam.com

18

ப ன்னர்

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

அவரும் கம்யூனிஸ்ட் ெகாள்ைககளின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு வழக்கற ஞர்
ெதாழிைல உதற வ ட்டு கட்ச ய ன் முழுேநர ஊழியராக மாற னார்.

இதன்

காரணமாக அவர் ைகது ெசய்யப்பட்டு ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்.

அந்த

ேநரத்த ல் உடல்நலம் குன்ற ய ருந்த அவரது துைணவ யாைர பார்ப்பதற்கு
பேராலில்

ெவளிேய

வந்த

எம்.ஆர்.ெவங்கட்ராமன்,

துைணவ யாைரப்

பார்த்து ஆறுதல் கூற வ ட்டு ச ைறக்கு த ரும்ப இருந்த ேநரத்த ல் கட்ச த்
தைலைமய டமிருந்து அவருக்கு ஒரு தகவல் வந்தது. அவர் தைலமைறவாகச்
ெசன்று

கட்ச ப்

பணியாற்ற

ேவண்டாெமனவும்

அந்த

ேவண்டுெமன்றும்,

தகவல்

ச ைறக்கு

ெதரிவ த்ததன்

த ரும்ப

அடிப்பைடய ல்

தைலமைறவாகச் ெசன்று இயக்கப் பணிகளில் ஈடுபட்டார்.
நாட்களில் அவரது துைணவ யார் மரணமைடந்தார்.

அவர்

அடுத்த ச ல

தைலமைறவான

எம்.ஆர். ெவங்கட்ராமைன ைகது ெசய்ய காவல்துைற அவரது வீட்ைடச் சுற்ற
காத்த ருந்த காரணத்த னால் மைனவ ய ன் இறுத ந கழ்ச்ச ய ல் கூட எம்.ஆர்.
ெவங்கட்ராமன் கலந்து ெகாள்ளவ ல்ைல.
முத்துராமலிங்கத் ேதவர்
ேகாைவய ல் லட்சுமி மில் ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டம், மதுைரய ல்
மகாெலட்சுமி மில் ெதாழிலாளர்கள் ேபாராட்டங்கள் ெவடித்தன. மதுைரய ல்
ெதாழிற்சங்கத்

தைலவராக

இருந்த

முத்துராமலிங்கத்

ெசய்யப்பட்டு ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்.

ஜீவா,

ேதவர்

ப.

ைகது

ராமமூர்த்த

ஆக ேயார் மதுைரக்குச் ெசன்று அந்தப் ேபாராட்டங்கைள தைலைம தாங்க
நடத்த னர்.

இேதகாலத்த ல் ெநல்லிக்குப்பம் பாரி மிட்டாய் ெதாழிற்சாைல,

ராணிப்ேபட்ைட உள்ளிட்ட பல இடங்களில் ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்றன.
கீழத் தஞ்ைசய ல்…
மறுபக்கம்

க ராமப்புறங்களில்

ஜமீன்தார்கள்,

பண்ைணயார்கள்

ெசய்த ெகாடுைமகள் தாங்காமல் வ வசாயப் ேபாராட்டங்கள் ெவடித்துக்
க ளம்ப ன.
வ வசாய கள்

கந்து

வட்டி

ெகாடுைமையயும்

ந லெவளிேயற்றம்,

பண்ைணயார்

எத ர்த்தும்,

குத்தைக

அடக்குமுைற,

சமூக

ஒடுக்குமுைற உள்ளிட்டவற்ைற எத ர்த்தும் பல ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்றன.
கீழத்தஞ்ைசய ல் இக்ெகாடுைமகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்ட வ வசாய கைளயும்,
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வ வசாயத் ெதாழிலாளர்கைளயும் த ரட்டுக ற பணிய ல் ப .
ஈடுபட்டார்.

கண்மூடித்தனமான

பண்ைண

அடிைமகைளயும்,

வீரஞ்ெசற ந்த

ேபாராட்டத்ைத

அவர்கைளேய சாரும்.

ெகாடுைமகளுக்கு

குத்தைக
நடத்த ய

சீனிவாசராவ்

உள்ளாக ய ருந்த

வ வசாய கைளயும்

ெபருைம

ப.

த ரட்டி

சீனிவாசராவ்

சாணிப்பால், சவுக்கடிக்கு உள்ளான இம்மக்கைள

“அடித்தால் த ருப்ப அடி” என ஆேவச முழக்கமிட்டு நம்ப க்ைக நட்சத்த ரமாக
த கழ்ந்தார். தனது இறுத மூச்சு வைர இப்ேபாராட்டத்த ல் ஈடுபட்டார்.
மாணவர் எழுச்ச
ப ரிட்டிஷ்

ஏகாத பத்த யத்ைத

மாணவர்களும்

களமிறங்க

எத ர்த்து

ேபாராடத்

இதர

மக்கைளப்

துவங்க னர்.

ேபாலேவ

இேதகாலத்த ல்

அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் ப ரிட்டிஷ் ஏகாத பத்த யத்ைத
எத ர்த்து
ச ைறய ல்

நடத்த ய

ேபாராட்டங்களில்

அைடக்கப்பட்டனர்.

ஆர்.

உமாநாத்

ெவளிேயற்றப்பட்டதுடன்

பல

மாணவர்கள்

பாலதண்டாயுதம்,

ேபான்றவர்கள்
அவர்கள்

ைகது

ேக.

ெசய்து

முத்ைதயா,

பல்கைலக்கழகத்த லிருந்து

படிப்ைபத்

இயக்கத்த ல் முழுேநர ஊழியராக மாற னார்கள்.

துறந்து

கம்யூனிஸ்ட்

இதைனத் ெதாடர்ந்து

மதுைர மாவட்டத்த ல் நைடெபற்ற மாணவர்கள் ேபாராட்டங்களுக்கு மதுைர
அெமரிக்கன் கல்லூரிய ல் படித்துக் ெகாண்டிருந்த என்.
தைலைம தாங்க

சங்கரய்யா

மாணவர்கைளத் த ரட்டி வ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ல்

ஈடுபடுத்த னார். ேதாழர் என். சங்கரய்யா மற்றும் மாணவர் தைலவர்களும்
படிப்படியாக கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக மாற , முழுேநர ஊழியர்களாக மக்கள்
பணிகளில் ஈடுபடுத்த க் ெகாண்டனர்.
மக்கள் எழுச்ச

இத்தைகய ப ரம்மாண்டமான

ேபாராட்டக் களத்த ல் பூத்த மலராகேவ 1936ம் ஆண்டு

முதல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க ைள உருவாக்கப்பட்டது.

அதைனத் ெதாடர்ந்து

தமிழகத்த ன் பல பகுத களில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ேவர்வ ட்டு மலர்ந்தது.
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ஏகாத பத்த ய நுகத்தடிய லிருந்து இந்த ய நாட்ைட
மீட்ெடடுக்கவும்,

அேதசமயம்

உள்நாட்டு,

ெவளிநாட்டு

முதலாளிகளின்

சுரண்டல் ெகாடுைமகளிலிருந்து ெதாழிலாளர்கைளயும், ந லப்ப ரபுத்துவ
பண்ைணயடிைம
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வ வசாயத் ெதாழிலாளிகைளயும் வ டுவ க்கும் மகத்தான ேபாராட்டங்கைள
தைலைம தாங்க
ச ைறச்சாைலகள்,

நடத்த னார்கள்.
தண்டைனகள்,

அரச ன் அடக்குமுைறகள், தைடகள்,
காவல்துைற

ேநரடித்

தாக்குதல்கள்

அைனத்ைதயும் ெநஞ்சுறுத யுடன் எத ர்த்துப் ேபாராடிய வீரப்பாரம்பரியம்
மிக்கேத கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யாகும்.
ெதாடக்கம் முதல் இன்று வைர இந்த மகத்தான த யாக பாரம்பரியத்த ல்
பயணித்து

வரும்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

வீர

வரலாற்ைற

இன்ைறய

தைலமுைறக்கு எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டிய ெபாறுப்ப ைன இந்த நூற்றாண்டு
முழுவதும் ந ைறேவற்ற பாடுபடுேவாம்.
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தாஷ்கண்ட்டில் முதல் குழு உருவாகிறது
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-அக்ேடாபர் 19, 2019

…
இவ்வாண்டு

அக்ேடாபர்

17ஆம்

ேதத யன்று

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கம் தனது நூறாவது ஆண்டில் நுைழந்துள்ளது என்பைத காணும்
ேபாது ஒவ்ெவாரு கம்யூனிஸ்டும் மட்டற்ற மக ழ்ச்ச அைடவர்.

சரியாகச்

ெசான்னால் 1920ஆம் ஆண்டு அக்ேடாபர் மாதம் 17ஆம் ேதத யன்று அன்ைறய
புரட்ச கர ரஷ்ய நாட்டின் ஒரு பகுத யாக வ ளங்க ய தாஷ்கண்ட் நகரில்
இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல் க ைள உருவாக்கப்பட்டது என்பது
ெபருைமக்குரியச் ெசய்த யாகும்.
ஒரு ேகள்வ எழுக றது. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வைர பரந்துபட்ட
இந்த ய நாட்டில் முதல் கம்யூனிஸ்ட் க ைள உருவாகா மல் தாஷ்கண்ட்
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நகரில் உருவானது ஏன்?

என்ற ேகள்வ எழுவது இயற்ைகேய.

அதற்கு

வ ைட காண ேவண்டுெமன்றால், ெசன்ற நூற்றாண்டின் துவக்கத்த லிருந்து
இந்த ய அரச யல் வரலாற்ைற காண்பது அவச யம். ெசன்ற நூற்றாண்டின்
துவக்கத்த ல்

இந்த யாவ ன்

வங்காள

மாகாணத்த ல்

ேதச ய

இயக்கம்

வீறுெகாண்டு எழுந்தது. ஆங்க ேலய ஆட்ச ஒழிய ேவண்டும், நாடு வ டுதைல
யைடய ேவண்டும் என்ற முழக்கம் அந்த வங்காள மாகாணம் முழுவதும்
எத ெராலி த்தது.

எட்டு ேகாடி மக்கைளக் ெகாண்ட அந்த மாகாணத்த ல்

மூன்ேறமுக்கால் ேகாடிப் ேபர் முஸ்லிம்கள். நாேலகால் ேகாடி ேபர் இந்து க்கள்.
இந்த இரண்டு பகுத ய னரும் ேதச ய இயக்கத்த ல் மிகுந்த ஒற்றுைமேயாடு
ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அன்று வங்காள மாகாண ஆளுநராக இருந்த கர்ஸன் ப ரபு என்பவர்
இந்த இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுைமையக் கண்டு அஞ்ச னார்.

இந்த உணர்வு

நாடு முழுவதும் பரவ னால் அது எத ர்காலத்த ல் இந்த யாவ ன் ஆங்க
ேலய ஆட்ச க்கு ஆபத்தாக முடியும் என்று அஞ்ச ஒரு சத த் த ட்டம் தீட்டினார்.
முஸ்லிம் கள் அத கம் வச க்கும் க ழக்கு வங்காளம் என்றும், இந்துக்கள்
அத கம் வச க்கும் வங்காளம் என்றும் அந்த வங்காள மாகா ணத்ைத
1905ஆம் ஆண்டில் ப ரித்தார்.
ெகாத த்ெதழச் ெசய்தது.

இது அந்த வங்க மக்கள் அைனவைரயும்

குற ப்பாக வாலி பர்கைள,

மாணவர்கைள

மற்றும் அற வுஜீவ கைள ஒரு அத ரடி நடவடிக்ைகக்கு இட்டுச் ெசன்றது.
இந்த ஆங்க ேலய ஆட்ச ைய அைமத யாக எத ர்த்து வ ரட்ட முடியாது. அவ
ர்கைள வ ரட்ட ஆயுதேமந்த ேவண்டும், ெவடி குண்டுகள் ெசய்ய ேவண்டும்.
ஆங்க ேலய அத காரிகைள சுட்டுக் ெகால்ல ேவண்டும் ேபான்ற பயங்கரவாத
ேபாக்க ற்கு இட்டுச் ெசன்றது.

இதன் வ ைளவாக அனுசீலன் சமித ,

ஜூகாந்தர் குழு ேபான்ற பயங்கரவாதக் குழுக்கள் ேதான்ற ன. ஏராளமாக
ெவடி குண்டுகள் ெசய்யப்படலாய ன.

அரசாங்க உயர் அத காரிகைள

துப்பாக்க யால் சுட்டுக் ெகால்லும் ேபாக்கு அத கரித்தது.

இதன் வ ைள

வாக பல இைளஞர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டு தூக்க ல் ேபாடப்பட்டனர். பலர்
சுட்டுக் ெகால்லப்பட்டனர்.

ஆய ரக்கணக்காேனார் கடுங்காவல் தண்டைன

வ த க்கப்பட்டு ச ைறச்சாைலகளில் அைடக்கப்பட்டனர்.

இைவயைனத்தும்

அந்த இயக்கத்ைத ஒடுக்க முடியவ ல்ைல. மாறாக, புத து புத தாக ஏராளமான
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இைளஞர்கள் இந்த பயங்கரவாத இயக்கத்த ல் பங்ெகடுக்களாய னர்.
பல ஆண்டு காலம் கடும் ச ைற வாசம் அனுபவ த்து வ டுதைலயான இந்த
இயக்கத் ைதச் சார்ந்த அற வு ஜீவ கள் பலர் இந்த யாவ லிருந்து ெகாண்டு
இந்த ஆங்க ேலய ஆட்ச ைய வீழ்த்த முடியாது, அதற்கு ஆங்க ேலயரின்
எத ரி நாடான ெஜர்மனிக்குச் ெசன்று அந்த அரசாங்கத்த ன் உதவ யுடன்
ஆயுதங்கள் ேசகரித்து ஆங்க ேலயருக்கு எத ராகப் ேபாராட ேவண்டும் என்ற
முடிவுக்கு வந்து, பலர் அங்ேக ெசன்றனர்.

இவர்களில் வங்காளத்தவர்

மட்டுமல்ல, வங்காள எழுச்ச யால் ஈர்க்கப்பட்ட, பயங்கரவாத மேனாபாவம்
ெகாண்ட ப ற மாந லத்தவர் பலரும் இந்த முடிவுக்கு வந்தனர்.

இவ்வாறு

வங்காளத்ைதச் ேசர்ந்த எம்.என்.ராய், அரவ ந்த ேகாஷ், அபனி முகர்ஜி,
ெசௗகத் உஸ்மானி, பூேபந்த ர நாத் தத்தா ேபான்ேறாரும் வீேரந்த ரநாத்
சட்ேடாபாத்யாயா, முகமது பரக்கத்துல்லா, ெசன்ைனையச் ேசர்ந்த எம்.ப .டி.
ஆச்சார்யா,

ெசண்பகராமன் ப ள்ைள மற்றும் ராஜா மேகந்த ர ப ரதாப்

ேபான்ேறாரும் ெஜர்மன் நாட்டிற்குச் ெசன்றனர். ேவறு ச லர் இங்க லாந்து
அரசாங்கத்த ற்கும் ப ரான்ஸ் அரசாங்கத்த ற்கும் இைடய லான ேவறுபாட்ைட
பயன்படுத்த பாரீஸ் நகரத்த ற்கும் புதுச்ேசரிக்கும் ெசன்றனர்.
1914ஆம் ஆண்டில் துவங்க 1918 ஆண்டு வைர நைடெபற்ற முதல் உலகப்
ேபாரின் ேபாது, இந்த யாவ ன் இந்த பயங்கரவாத புரட்ச யாளர்களுக்கும்,
ெஜர்மனி அரசாங்கத் த ற்கும் ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டது.

இங்க லாந்த ன்

எத ரி நாடான ெஜர்மனி நாட்டின் அரசாங்கம் இந்த இந்த ய புரட்ச யாளர்
களுக்கு ஏராளமாக பணமும்,

ஆயுதமும் ெகாடுப்பது என்றும்,

அைதக்

ெகாண்டு அவர்கள் இந்த யாவ ல் ஆயுதப் புரட்ச ைய நடத்துவெதன்றும்
முடிவு ெசய்யப்பட்டது. ‘இந்த ய - ெஜர்மன் சத ’ என்று அைழக்கப் பட்ட இந்தத்
த ட்டத்த ன்படி க ழக்க ந்த ய நாடு களில் ஆயுதப் புரட்ச ைய உருவாக்கும்
ெபாறுப்பு

எம்.என்.ராய்க்கு

ெகாடுக்கப்பட்டது.

அரசாங்கம் ஏராளமாக பணமும் ெகாடுத்தது.

அவருக்கு

ெஜர்மன்

இந்தத் த ட்டத்த ன்படி அவர்

இந்ேதாேனச யாவுக்கு ெசன்றார். ப ன்னர் அங்க ருந்து அெமரிக்காவுக்குச்
ெசன்றார். அதன்ப ன் அவருைடய அெமரிக்க மைனவ எவ்லின் டிெரண்டுடன்
ெமக்ச ேகா நாட்டிற்கு ெசன்று அங்ேக இரண்டைர வருடங்கள் தங்க ய ருந்தார்.
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அந்நாட்டில் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்க னார்.
1917ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மகத்தான ரஷ்ய புரட்ச

ெலனின்

தைலைம ய ல் ெவற்ற ெபற்றப ன் 1918ஆம் ஆண்டில் ெலனின் மூன்றாவது
அக லம்

என்ற

கம்யூ

னிஸ்ட்

அக லத்ைத

உருவாக்க னார்.

இதன்

ேநாக்கம் முழுவதும் உலக ல் மார்க்ச யத்ைத பரப்ப ெதாழிலாளிகைளயும்,
இைளஞர் கைளயும், மாணவர்கைளயும் ஈர்ப்பது என் பைத முதன்ைமயான
ேநாக்கமாக

ெகாண்டி

ருந்தது.

அச்சமயத்த ல்தான்

எம்.என்.ராைய

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் தைலவர்களில் ஒரு வரான பேராடின் என்பவர்
ெமக்ச ேகாவ ல் சந்த த்துப் ேபச மார்க்ச யம் குற த்து அவருக்கு வ ளக்க னார்.
மார்க்ச ய நூல்கைளக் ெகாடுத்து அவைர படிக்க ைவத்தார்.
மூலம்

அவைர

கம்யூனிஸ்ட்

ஆதரவாளராக்க னார்.

இதன்

பேராடினின்

முக்க ய ேவைல என்பது ஐேராப்பா முழுவதும் ெசன்று அங்குள்ள கல்
லூரிகள், பல்கைலக்கழகங்கள் ேபான்றவற் ற ல் பய லும் மாணவர்களில்
முற்ேபாக்கு

ச ந்த

ைனயுள்ளவர்கைள,

அற வுஜீவ கைள,

புரட்ச

கர

ேபார்க்குணம் ெகாண்ட மாணவர்கைள ஈர்ப்பது, அவர்களுடன் வ வாத ப்பது,
மார்க்ச யத்ைத அவர்களுக்கு வ ளக்க க் கூறுவது, மார்க்ச ய நூல்கைள
படிக்க ைவப் பது, ப ன்னர் அவர்கள் குற த்து கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ற்கு
தகவல்

அனுப்புவது,

கம்யூ

னிஸ்ட்

அக லம்

அவர்கைள

மாஸ்ேகா

வ ற்கு அனுப்பும்படி கூற யவுடன் அவர்கைள அங்ேக அனுப்ப ைவப்பது
ேபான்றவற்ைற அவர் ெசய்வார்.

அவ்வாறு மாஸ்ேகா ெசன்ற வர்களுடன்

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் தைலவர்கள் வ வாத த்து அவர்களுக்கு மார்க்ச ய
தத்துவார்த்தப் பய ற்ச யளித்து, அவர் கைள கம்யூனிஸ்ட் ஆக்க அவர்கள்
நாட்டிற்ேக த ருப்ப அனுப்புவார்கள். அவர்கள் தங்கள் நாட்டில் மார்க்ச யத்ைத
பரப்புவார்கள். எம்.என்.ராய் குற த்து பேராடின், கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ற்கு
தகவல் அனுப்ப

யதும்,

உடேன அவைர மாஸ்ேகாவ ற்கு அனுப்பும்படி

அங்க ருந்து தகவல் வந்தது.
லிஸ்டுக் கட்ச

ராய ன் முன்முயற்ச யால் ெமக்ச ேகா ேசாச

தன்ைன கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

என்று மாற்ற க் ெகாண்டது.

ராய் அக்கட்ச ய ன் சார்ப ல் மாஸ்ேகா ெசன்றார்.

அதன்படி இப்ெபாழுது

எம்.என்.ராயும், அவர் துைணவ யார் எவ்லின் டிெரண்ட்ராயும், மாஸ்ேகா
ெசன்றனர். அவர்கள் அங்குள்ள கம்யூனி ஸ்ட் அக லத்த ன் தைலவர்களால்
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ேநசத்துடன் வரேவற்கப்பட்டனர்.
மாஸ்ேகாவ ல் 1919ஆம் ஆண்டு ஜூைல 19 முதல் ஆகஸ்ட் 7 ஆம் ேதத
வைர நைட ெபற்ற கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் இரண்டா வது காங்க ரச ல்
(ேபராயத்த ல்) ராய் கலந்து ெகாண்டார். அேதேபால் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன்
ேமற்கு ஐேராப்ப ய தைலைமக்குழு அனுப்ப ய அபனி முகர்ஜி என்பவரும்
இந்த யாவ ன் சார்பாக ப ரத ந த யாக கலந்துெகாண்டார்.
அக லத்த ன்

இரண்டாவது

ேபராயத்த ற்குப்

ப றகு

கம்யூனிஸ்ட்

இந்த யப்

புரட்ச

யாளர்கைள ஒன்றுத ரட்டி இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்கும்
ெபாறுப்பு எம்.என்.ராய்க்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது.

எம்.என்.ராய் இப்ெபாழுது

தன்ைனப் ேபாலேவ ரஷ்யாவ ற்கு வந்த ருந்த இந்த ய புரட்ச யாளர் எம்.ப .டி.
ஆச்சார்யாைவ ெதாடர்புெகாண் டார். அேதேபால ரஷ்யப் புரட்ச யால் ஈர்க்கப்
பட்டு ரஷ்யாவ ற்கு வந்த ருந்த இந்த யப் புரட்ச யாளர்களான முகமது அலி
மற்றும் முகமது ஷாப ச த்த க்க ஆக ேயாைர ெதாடர்பு ெகாண்டு இந்த ய
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல் க ைளைய தாஷ்கண்ட் நகரில் உருவாக்க னார்.
இத ல் பங்கு ெபற்றவர்கள்:
1. எம்.என்.ராய், 2.
3.

எவ்லின் டிெரண்ட் ராய் (எம்.என்.ராய ன் மைனவ ),

அபனி முகர்ஜி, 4.

ேராஸா ப ட்டிங்காப் (அபனி முகர்ஜிய ன்

மைனவ ), 5. முகமது அலி, 6. முகமது ஷாப க் ச த்த க்க , 7. எம்.ப .டி.
ஆச்சார்யா.

பரீட்சார்த்த உறுப்ப னர்களுக்கான கவனிப்பு காலம்

மூன்று மாதங்களாகும்.

முகமது ஷாப க் ெசயலாளராகத் ேதர்ந்ெதடு

க்கப்பட்டார்.
இந்த முதல் கூட்டத்த ல் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம் வருமாறு:
“மூன்றாவது

அக லம்

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ப ரகடனம்

ெசய்த

ேகாட்பாடுகைள

ஏற்றுக் ெகாள்க றது என்பதுடன் இந்த ய

ந ைலைமகளுக்ேகற்றார் ேபால் ஒரு த ட்டத்ைத உருவாக்கும் பணிைய
ெசய்வது என்று உறுத பூணுக றது.
எம்.ப .டி. ஆச்சார்யா எம்.என்.ராய்
(தைலவர்) (ெசயலாளர்)
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தாஷ்கண்ட் அக்ேடாபர் 17, 1920
இதுதான் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல் க ைள தாஷ்கண்ட்
நகரில் உருவான சுருக்கமான வரலாறு.
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3.

ம.சிங்காரேவலர்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-அக்ேடாபர் 20, 2019

…
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க முன்ேனாடிகள் - 1
தாஷ்கண்ட்டில்

எம்.என்.ராய்

முதல்

க ைளைய

உருவாக்க

வந்த

ேநரத்த ேலேய இந்த யாவ ல் மூன்று கம்யூனிஸ்ட்டுகள் மூன்று நகரங்களில்
ேதான்ற னர்.
இவர்கள்

தாம்

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்த ன்

கால முன்ேனாடிகள் என்ற ெபருைமக்குரியவர்கள் ம.

துவக்கக்

ச ங்காரேவலர்,

எஸ்.ஏ.டாங்ேக, முசாபர் அகமது ஆக ய மூவர் ஆவர். இவர்களில் மூத்தவர் ம.
ச ங்காரேவலர். அவர் 1860 ஆம் ஆண்டில் ெசன்ைனய ல் ஒரு வசத பைடத்த
மீனவக் குடும்பத்த ல் ப றந்தார்.
www.Kaniyam.com
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வயத ல் மூத்தவர்.

1894ஆம் ஆண்டில் இளங்கைலப் பட்டத்ைத முடித்து

ப ன்னர் வழக்கற ஞர் பட்டம் ெபற்றார்.
உயர்நீத மன்ற வழக்கற ஞரானார்.

1907ஆம் ஆண்டில் ெசன்ைன

ேதச ய இயக்கத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட

அவர் தீவ ர மான காங்க ரஸ் ஊழியரானார்.
புரட்ச

1917ஆம் ஆண்டின் ரஷ்யப்

அவர் மீது ெபரும் தாக்கம் ெசலுத்த யது.

ெலனின் தைலைம

குற த்தும் ரஷ்யப் புரட்ச ய ன் சாதைனகள் குற த்தும் க ைடத்த வ வரங்கள்
அைனத்ைதயும் படித்தார்.

அவற்ைற ேசகரித்தும் ைவத்தார்.

ெதாடர்ந்து இந்த யாவ ற்குள் ெகாண்டு வரப்பட்ட மார்க்ஸ்,

அைதத்

ஏங்ெகல்ஸ்,

ெலனின் நூல்கைளப் படித்து மார்க்ச யவாத யானார். 1918ஆம் ஆண்டில் அவ
ரது ெநருங்க ய ேதாழரும், தமிழற ஞரும் ேதச பக்தரு மான த ரு.வ . கல்யாண
சுந்தரனார் (த ரு.வ .க) ெசன்ைன ப ன்னி மற்றும் கர்னாட்டிக் மில் ெதாழி
லாளருக்காக ‘ெசன்ைன ெதாழிலாளர் சங்கத்ைத’ துவக்க னார். அவர் தன்
ெநருங்க ய நண்பர் ச ங்கார ேவலரும், அந்த சங்கக் கூட்டங்களுக்கு வந்து
தனக்கு உதவ ெசய்ய ேவண்டுெமன ேகட்டுக் ெகாண்டார்.

அைதேயற்று

ச ங்கார ேவலர் அந்தச் சங்கத்த ன் ெசயல்பாடுகளில் தீவ ர ஆர்வம் காட்ட
லானார்.

படிப்படியாக அந்த ெதாழிலாளர்களின் கூட்டங்களில் மார்க்ச ய

தத்துவம் குற த்து எளிைம யாக வ ளக்கவும் ஆரம்ப த்தார்.
உைழப்பு என்றால் என்ன?

முதலாளி என்பவர் யார்?

அவர் எவ்வாறு

ெதாழிலாளிகளின் உைழப்புச் சக்த ைய கூலிக்கு வாங்க அத கம் லாபம்
ெபறுக றார்

என்பைதயும்

ெதாழிலாளிகள்

எவ்வாறு

ஒன்றுபட்டு

அந்த

முதலாளிக்ெகத ராகப் ேபாராட ேவண்டும் என்பைதப் பற்ற யும் மிக எளிய
முைறய ல் அவர்களுக்கு வ ளக்க க் கூற னார். அச்சமயத்த ல் இந்த இரண்டு
மில்களிலும் சுமார் 14 ஆய ரம் ெதாழிலாளர்கள் ேவைல ெசய்து வந்தனர்.
ெதாழி லாளிகளின் ஊர்வலங்களிலும் அவர் பங்ெக டுத்தார்.

1920 ஆம்

ஆண்டு டிசம்பர் 10ஆம் ேதத யன்று ஆங்க ேலய காவல்துைற ப ன்னி மில்
ெதாழிலாளர் மீது துப்பாக்க ச் சூடு நடத்த இரண்டு ெதாழிலாளி கைளக்
ெகான்றது. அவர்களின் அடக்க ந கழ்ச்ச ய ன் ேபாது அவர்கள் உடல்கைளத்
தூக்க ச் ெசன்ற வர்களில் ச ங்காரேவலரும் ஒருவராவார்.

அதன் ப ன்

1921ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 29ஆம் ேதத யன்று காவல்துைறய னர்
நடத்த ய மற்ெறாரு துப்பாக்க ச் சூட்டில் ஒரு ெபண் உள்பட ஏழு ப ன்னி மில்
www.Kaniyam.com
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ெதாழிலாளிகள் ெகால்லப்பட்டனர். அவர் களில் இறுத ந கழ்ச்ச ய ல் கலந்து
ெகாண்ட ச ங்கார ேவலர் அைதக்குற த்து ஒரு உருக்கமான கட்டுைர எழுத
பத்த ரிைககளுக்கு அனுப்ப னார்.
ெசன்ைனய ல் ச ங்காரேவலர் இவ்வாறு மார்க்ச யப் ப ரச்சாரம் ெசய்து
வரும் காலத்த ல் பம்பாய ல் எஸ்.ஏ.டாங்ேக என்ற இைளஞரும், கல்கத்தாவ ல்
முசாபர்

அகமது

அந்தக்

கருத்ைத

என்ற

இைளஞரும்,

வ ளக்க

ப ரச்சாரம்

மார்க்ச யத்தால்
ெசய்ய

ஈர்க்கப்பட்டு

ஆரம்ப த்தனர்

என்பது

குற ப்ப டத்தக்கது. இவர்கள் மூவர்தான் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன்
முன்ேனாடிகள் ஆவர்.

ஏற்ெகனேவ ெசான்னபடி இந்த யாவ ல் கம்யூ

னிஸ்ட் இயக்கத்ைத உருவாக்கும் ெபாறுப்பு அக லத்தால் ெகாடுக்கப்பட்ட
எம்.என்.ராய் இப்ெபாழுது இவர்கள் மூவைரயும் ெதாடர்புெகாண்டு ஒன்ற
ைணக்கத் ெதாடங்க னார்.
தத்துவத்ைத

ெசன்ைனய ல் ச ங்காரேவலர் மார்க்ச யத்

ெதாழிலாளிகளிைடேய

பரப்பு

வதற்காக

‘ெதாழிலாளன்’

என்ற பத்த ரிைகைய யும், ‘ேலபர் க ஸான் ெகஜட்’ என்ற பத்த ரிைகைய
யும் ெதாடங்க னார்.

1922ஆம் ஆண்டில் இன்ைறய பீகார் மாந லத்த ல்

உள்ள கயா நகரில் நைடெபற்ற காங்க ரஸ் கட்ச ய ன் அக ல இந்த ய
மாநாட்டில் அவர் ெதாழி லாளி வர்க்கத்த ன் ப ரச்சைனகைள எடுத்துக்
கூற னார்.

அந்த மாநாட்டில் ெதாழிலாளர் குற த்து ெகாண்டு வரப்பட்ட

தீர்மானத்ைத

வழிெமாழிந்து

அவர்

எழுச்ச மிக்க

உைரயாற்ற னார்.

“உலகக் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் ச றப்ப ற்குரிய வரிைச முைற ய ல் உலக
நலனில் அக்கைறயுள்ள மாெபரும் இயக்கத்த ன் ப ரத ந த யாக இங்கு
வந்துள்ேளன்” என்ற அற வ ப்புடன் தன் உைரைய ெதாடங்க ய ச ங்காரேவலர்
இந்த ய முதலாளித்துவ வர்க்கத்த ன ருக்கு ஓர் எச்சரிக்ைக வ டுத்தார்.
“ஆைகயால் பூர்ஷ்வாக்கேள!
உற்றுக் ேகளுங்கள்.

கவனித்துக் ேகளுங்கள்.

இந்த யத் ெதாழி லாளர்கள் வ ழிப்புற்றுள்ளனர்

என்பைதத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள்.
ேதாழர்கைளப்

நான் ெசால்வைத

ேபாலேவ.

ெவளிநாட்டிலுள்ள அவர்களின்

குன்றுகளுக்கப்பால்,

கடல்களுக்கப்பால்,

ெபருங்கடல்களுக்கப்பால் அவர்கள் காண்க ன்றனர். உலகத் ெதாழிலாளர்
எல்ேலாருடனும்

உண்ைமயான

என்பைத அற ந்து ெகாள்க.
www.Kaniyam.com
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முடி யாது.

இவர்கள் தங்கள் வலிைமைய இப்ேபாது உணர்ந்துள்ளனர்”

என்று எச்சரிக்ைக வ டுத்தார்.
1923ஆம் ஆண்டில் இந்த யாவ ேலேய முதன்முைறயாக ேம த னத்ைத
ெசன்ைனய ல் இரண்டு இடங்களில் ச றப்பாகக் ெகாண்டாடினார்.
நாளில் ெதாழிலாளர் - வ வசாய கள் கட்ச
கட்ச ைய உருவாக்க னார்.

அேத

என்ற ெதாழிலாளி வர்க்கக்

அரச யல் கட்ச இருந்தால்தான் ெதாழிலாளி

கைள அைமப்பு ரீத யாக ஒன்றுபடுத்த அவர்களுக்கு மார்க்ச ய அரச யல்
வழிகாட்டல் ெகாடுக்க முடியும் என்று அவர் கருத னார். 1925ஆம் ஆண்டில்
சத்யபக்தா என்பவரின் முன்முயற்ச யால் கான்பூர் நகரில் ஒரு கம்யூ னிஸ்ட்
மாநாடு கூட்டப்பட்டது. அந்த மாநாட்டிற்கு தைலைம வக த்து ச ங்காரேவலர்
ஓர் அற்புதமான உைரயாற்ற னார்.

அந்த உைரய ன் ந ைறவாக அவர்

கூற னார்:
“ேதாழர்கேள! இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்டு களாக ய நாம் குற க்ேகாளாகக்
ெகாள்ள ேவண்டி யது எது?
உணவு

பற்ற ய

எல்ேலாருக்கும் எளிய வாழ்க்ைக, அன்றாட

கவைலயற்ற

வாழ்வு,

அகால

மரணத்த லிருந்தும்,

உடல்நலக் ேகட்டி லிருந்தும், வ டுதைல ெபற்ற வாழ்வு, அற யாைம நீங்க ய
வாழ்வு ஆக யைவகேள.

கம்யூனிசக் ெகாள்ைககைளப் படிப்படியாகவும்

அைமத யாக வும் கைடப்ப டிப்பதால், இந்த யாவ ல் மக்களுக்குச் ச றந்த
வாழ்க்ைகையக் ெகாண்டு வர முடியும் என கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக ய நாங்கள்
நம்புக ேறாம். இந்த யாவ ன் எத ர்காலம் நம் ைககளிலுள்ளது. மிக உயர்ந்த
இந்த யாைவக் காண நாம் கனவு காண்க ேறாம்.

ஆைகயால் எளிேயாைர

வலி ேயார் சுரண்டல், நம் வாழ்க்ைகய ல் கடும் உைழப்ப னால் ஏற்படும்
கைலய ன்ைம, பட்டினி, ேநாய், சாவு ஆக யைவகளிலிருந்து வ டுதைல
ெபற்ற நம் எண்ணங்கள் எத்தைடயும் இைடயூறு மின்ற
கைலயுருவாக்கும் மிக உயர்ந்த ெபாருட்கள்,

ெவளிப்படுத்த

வ ஞ்ஞானம்,

கலாச்சாரம்

ஆக யைவகைள அனுபவ க்கும் உரிைமயுள்ள ெதாழிலாளர் தம் புரட்ச க்
கீதத்ைத இைசக்கும் சுதந்த ர இந்த யா பற்ற ய கனைவ ந ைறேவற்ற
முயல்ேவாம்….”
1928ஆம்

ஆண்டில்
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மாெபரும் ேபாராட்டம் ச ங்கார ேவலர் தைலைமய ல் நைடெபற்றது.

அது

நாகப் பட்டினத்த லிருந்த ரய ல்ேவ ெதாழிற்சாைலைய ெபான்மைலக்கு
மாற்றக் கூடாது என்ற ேகாரிக்ைக ய லிருந்து உருவானது.
ரய ல் ஓட வ ல்ைல.

பலநாட்கள்

கடுைமயான தடியடி, ச த்ரவைதகள் ெதாழிலாளிகள்

மீது நடத்தப்பட்டன. ஆங்க ேலய அரசாங்கம் ச ங்காரேவலைர ைகது ெசய்து
பத்தாண்டு ச ைறத் தண்டைன வ த க்கச் ெசய்தது. அது ேமல்முைறயீட்டில்
இரண்டு ஆண்டுகளாக குைறந்தது.
யானேபாது அவருக்கு 70 வயது.

1930ஆம் ஆண்டில் அவர் வ டுதைல

அத்துடன் பக்க வாத ேநாய் ஏற்பட்டது.

எனேவ ெவளிேய ெசன்று ெசயல்பட முடியவ ல்ைல.

வீட்டிலிருந்தவாேற

மார்க்ச யத்

சமூக

தத்துவம்,

ெபாருளாதாரம்,

அரச யல்,

சீர்த ருத்தம்

ேபான்றைவ குற த்து ஏராளமான கட்டுைரகள் எழுத வழிகாட்டினார்.
1931ஆம்

ஆண்டு

ெபரியார்

அவர்கள்

ஓராண்டு

உலகப்

பயணம்

ேமற்ெகாண்ட ெபாழுது,

தான் வரும்வைர தனது பத்த ரிைக ‘குடியரசு’

ஏட்டிற்கு

கட்டுைரகள்

ச ங்காரேவலர்

எழுத

வழிகாட்ட

ேவண்டுெமன

ேகட்டுக் ெகாண்டார். அைதேயற்று ச ங்காரேவலர் ‘கடவுளும் ப ரபஞ்சமும்’,
‘கடவுள் என்ற பதமும், அதன் பயனும்’, ‘மனிதனும் ப ரபஞ்சமும்’, ‘ப ரபஞ்சப்
ப ரச்சைனகள்’,

‘ெமய்ஞான

நம்ப க்ைககளின் ெகாடுைம’,

முைறய ல்

மூட

நம்ப க்ைககள்’,

‘பகுத்தற வு என்றால் என்ன?’

அற்புதமான கட்டுைர கள் எழுத

உதவ னார்.

‘மூட

ேபான்ற

இந்த ய நாட்டில் உள்ள

ெபரும் சமூகப் ப ரச்சைனகளான சாத , மதம், தீண்டாைம மற்றும் ெபண்
உரிைம இல்லாத

ருத்தல் ேபான்ற ப ரச்சைனகைள அவர் மார்க்ச யப்

பார்ைவய லிருந்து வ ளக்க னார்.

தீண்டாைம பற்ற

குற ப்ப டும் ேபாது

ச ங்காரேவலர் அைத மார்க்ச ய அடிப்பைடய ல் ஆராய்ந்து இந்த யாவ ல்
அடிப்பைடயான சமூக மாற்றமின்ற , அதாவது ெபாருளாதார மாற்றமின்ற ,
தீண்டாைம ஒழியாது என்பைதச் சுட்டிக்காட்டினார்.
அவர் கைடச யாக 1945ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 24ஆம் ேதத யன்று
ெசன்ைன அச்சுத் ெதாழிலாளர் மாநாட்டில் ேபச னார்:
84.

“எனக்கு வயது

ஆய னும் ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ற்கு என் கடைமையச் ெசய்ய நான்

இங்ேக வந்துள்ேளன்.
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எனக்குக் க ைடக்கக்கூடிய பாக்க யம் ேவெறன்ன?

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச தான்

உங்களுைடய சரியான அரச யல் தைலைம” என்று அவர் முழங்க னார்.
இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் முதல் ெபரும் தைலவரும், மார்க்ச ய
அற ஞருமான ச ங்காரேவலர் 1946ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி 11ஆம் ேதத
ெசன்ைனய ல் காலமானார். தான் மரண மைடவதற்கு முன்பு தன் வாழ்நாள்
முழுவதும் ச ரமப்பட்டு ேசர்த்து ைவத்த ருந்த 10 ஆய ரம் அரிய புத்தகங்கள்
ெகாண்ட

நூலகத்ைத

கம்யூ

னிஸ்ட்

கட்ச க்கு

அவர்

அன்பளிப்பாகக்

ெகாடுத்தார்.
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4. முசாபர் அகமது
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-அக்ேடாபர் 22, 2019

…
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க முன்ேனாடிகள் - 2
தாஷ்கண்ட்டில்

எம்.என்.ராய்

முதல்

க ைளைய

உருவாக்க

வந்த

ேநரத்த ேலேய இந்த யாவ ல் மூன்று கம்யூனிஸ்ட்டுகள் மூன்று நகரங்களில்
ேதான்ற னர். அவர்களில் ஒருவர் வங்கத்த ல் ேதான்ற ய, மக்களால் ‘காகா
பாபு’ என்று அன்ேபாடு அைழக்கப்பட்ட ேதாழர் முசாபர் அகமது.
ச ங்காரேவலருக்கு அடுத்த படியாக மூத்த இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்
தைலவரான முசாபர் அகமது, இன்ைறய வங்க ேதசத்த ல் உள்ள முசாபர்பூரில்
1889ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் ேதத ப றந்தார். அவரது தந்ைதயார்
மன்சூர்அலி நீத மன்ற வழக்கற ஞர் ஆவார்.
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ச றுவனாக இருந்தெபாழுேத அவர் இறந்துவ ட்டார்.
சாந்த்வ ப் கார்க ல் உயர்ந ைலப்பள்ளிய லும்,
பள்ளிய லும்

படித்து

ெவற்ற ெபற்றார்.

1913ஆம்

ஆண்டின்

முசாபர் அகமது

ப ன் நவகாளி மாவட்டப்

ெமட்ரிக்குேலசன்

ேதர்வ ல்

அேத ஆண்டில் ஹூக்ளிய ல் உள்ள கல்லூரி ஒன்ற ல்

ேசர்ந்த முசாபருக்கு உடல்நலக் குைறவு ஏற்பட்டதால் படிப்ைபத் ெதாடர
முடியவ ல்ைல.

ப ன்னர் அவர் கல்கத்தா மாநகராட்ச

ெதாடர்ந்து டியூசன் ெசால்லிக் ெகாடுத்தார்.

ஊழியரானார்.

அவருக்கு அச்சமயத்த ேலேய

வங்காளி, ஆங்க லம், உருது, அரபு மற்றும் பாரசீக ெமாழிகளில் நல்ல
பரிச்சயம்

இருந்தது.

அேத

சமயத்த ல்

ேதச ய இயக்கம் அவைர ஈர்த்தது.

வங்காளத்த ல்

பரவ

வந்த

எழுத்து ஆர்வம் ெகாண்டிருந்த அவர்

கல்கத்தாவ ல் ெசயல்பட்டு வந்த முஸ்லிம் சாக த்ய சமித ய லும் ப ன்னர்
வங்காள சாக த்ய சமித ய லும் உறுப்ப னரானார்.

அரசாங்கத் தைலைம

ந ைலயத்த ல் எழுத்தராகவும், ெமாழி ெபயர்ப்பாளராகவும் பணியாற்ற னார்.
1916ஆம்

ஆண்டிலிருந்ேத

காங்க ரஸ்

கட்ச க்

கூட்டங்களிலும்,

ஆர்ப்பாட்டங்களிலும் பங்ேகற்க ஆரம்ப த்த முசாபர் 1917ஆம் ஆண்டில்
காங்க ரஸ் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்ச ய ன் மாநாடுகளிலும் பார்ைவயாளராக
கலந்து ெகாண்டார். 1918ஆம் ஆண்டு முதல் 1920ஆம் ஆண்டு வைர ‘வங்காள
முஸ்லிம் சாக த்ய சமித ய ன்’ முழு ேநர ஊழியரானார்.

இலக்க யமா

அல்லது அரச யலா எந்தப் பணிைய ேதர்ந்ெதடுப்பது என்று ச ந்த த்த
முசாபர் இறுத ய ல் அரச யல் பணிைய ேதர்ந்ெதடுப்பது என முடிவு ெசய்தார்.
இைதத் ெதாடர்ந்து அவரும் அவருைடய ெநருங்க ய நண்பர் கவ ஞர் நஸ்ரூல்
இஸ்லாம் மற்றும் பஸ்நூல் கக் ஆக ய மூவரும் ேசர்ந்து ‘நவயுகம்’ என்ற
ெபயரில் ஒரு பத்த ரிைக ெதாடங்க னர். இத ல் ெதாழிலாளர்கைள குற த்து
கட்டுைர எழுதுவதற்காக முசாபர் துைறமுகத்த ற்கு ெசன்று அங்குள்ள
ெதாழிலாளிகைள சந்த த்துப் ேபச

வ வரம் ேசகரித்தார்.

ஒரு முைற

ெதாழிலாளிகள் மீது காவல்துைற கடும் அடக்குமுைறைய ஏவ யெபாழுது
இந்தப் பத்த ரிைக அைத வன்ைமயாக கண்டித்தது. இதனால் ேகாபமைடந்த
ஆங்க ேலய

அரசாங்கம்

அந்தப்

பத்த ரிைகய ன்

காப்புத்ெதாைகைய

பற முதல் ெசய்தது.
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1921ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அவர் வாழ்க்ைகய ல் ஒரு த ருப்புமுைன
ஏற்பட்டது. காேலஜ் சதுக்கத்த ல் உள்ள புத்தகக் கைட ஒன்ற ல் ெதாழிலாளர்
ப ரச்சைன

குற த்த

புத்தகங்கள்

வ ற்கப்படுக ன்றன

என்ற

தகவல்

முசாபருக்கு க ைடத்ததும் அவர் அங்ேக வ ைரந்து ெசன்றார். அங்ேக ெலனின்
எழுத ய ‘ேபால்ஷ வ க்குகள் நீடித்து ஆள முடியுமா?’, ‘இடதுசாரி கம்யூனிசம்
ஒரு இளம்பருவக் ேகாளாறு’ ஆக ய புத்தகங்கைளயும் ‘மக்களுைடய மார்க்ஸ்’
எந்த நூைலயும் வாங்க னார்.
கருத்ைத ஏற்படுத்த யது.

அது அவருக்கு மார்க்ச யம் குற த்து ஒரு

அதன்ப ன் “வான்கார்ட்” (முன்னணிப்பைட),

‘அட்வான்ஸ் கார்ட்’ (முன்னணி காவலன்), ‘சர்வேதச ெசய்த பரிமாற்றம்’,
‘இந்த ய மக்கள்’, ‘கம்யூனிஸ்ட் அக லம்’ ேபான்ற பல கம்யூனிஸ்ட் இதழ்கள்
அயல்நாட்டிலிருந்து வர ஆரம்ப த்தன.

இைவயைனத்தும் முசாபருக்கு

சர்வேதச ந ைலைமையயும் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் ெசயல்பாடுகைளயும்
புரிந்து ெகாள்ள உதவ
ேதத

ெசய்தது.

1923ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி 8ஆம்

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்ைதச் ேசர்ந்த ெசௗகத் உஸ்மானி என்பவர்

கல்கத்தாவ ற்கு வந்த முசாபர் அகமைதச் சந்த த்துப் ேபச னார்.
குற த்து ஏற்ெகனேவ எம்.என்.ராய் ேகள்வ ப்பட்டிருந்தார்.

முசாபர்

எனேவ அவர்

இப்ெபாழுது உஸ்மானிைய அனுப்ப முசாபருடன் ெதாடர்பு ெகாண்டார். இந்த
வ பரங்கள் கல்கத்தா காவல்துைறக்கு ெதரியவந்தவுடன் அவர்கள் முசாபைர
ெதாடர்ந்து ப ன்ெதாடர ஆரம்ப த்தார்கள்.

முசாபர் அயல்நாடுகளுக்கு

வரேவண்டுெமன எம்.என்.ராய் அைழத்தார். கல்கத்தா துைறமுகத்த லிருந்து
அயல்நாடுகளுக்குச் ெசல்லும் கப்பலில் எடுப டி ேவைலக்காக ஆட்கள்
எடுப்பார்கள். அவ்வாறு ஐேராப்பா ெசல்லலாம் என முசாபர் முடிவு ெசய்தார்.
ஆனால் ெதாற்றுேநாயால் பாத க்கப்பட்டவர்கள் கப்பலில் பணி ெசய்ய
முடியாது.

எனேவ வறுைமய ல் வாடிவந்த முசாபருக்கு உடல் முழுவதும்

ச ரங்குகள் இருந்ததால் அவர் ெசல்ல இயலவ ல்ைல.
923 ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் 9ஆம் ேதத யன்று ெசௗகத் உஸ்மானி
ைகது ெசய்யப்பட்டார்.
ெசய்யப்பட்டார்.
பாதுகாப்பு

ஒரு நாள் கழித்து முசாபர் அகமதுவும் ைகது

முசாபர் அகமது புது அலிப்பூர் மத்த ய ச ைறச்சாைலய ல்

ைகத யாக

அைடக்கப்பட்டார்.

ச ைறச்சாைலக்கு ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டார்.
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ஆங்க ேலய அரசாங்கம் ெசௗகத் உஸ்மானிையயும் குலாம் உேசைனயும்
வ சாரைணய ன்ற ச ைறய லைடத்தது.
இந்த யாவ ல்
ஆங்க ேலய

கம்யூனிசக்

இதன்

அக லத்துடன்

ெகாண்டுள்ள

இந்த யர்

ஆத க்கத்த ற்கு

கண்ட

கருத அைத முைளய ேலேய க ள்ளி எற வது என்று த ட்டமிட்டது.
ெதாடர்பு

தனது

வருவைதக்

என்று

கம்யூனிச

அது

பரவ

ஆபத்து

ெபாருட்டு

அரசாங்கம்

கருத்துக்கள்

ேநரடியாகவும்,

அைனவைரயும்

ஒரு குற்றப் பட்டியைல தயாரித்தது.

கடிதம்

மூலமும்

ச ைறய ல்

அைடக்க

அத ல் எம்.என்.ராய், முசாபர் அகமது,

எஸ்.ஏ.டாங்ேக, ச ங்காரேவலர் ேபான்ற பலைர ேசர்த்த ருந்தது.

ஆனால்

எம்.என்.ராய் ெவளிநாட்டில் இருந்ததால் அவைர ைகது ெசய்ய முடியவ ல்ைல.
ச ங்காரேவலருக்கு அப்ெபாழுது கடுைமயான ைடபாய்டு காய்ச்சல். எனேவ
அரசாங்க மருத்துவர்கள் அவைர கான்பூருக்கு ெகாண்டு ெசல்லக்கூடாது
என்று தைட வ த த்துவ ட்டனர்.

எனேவ அரசாங்கம் ப ன்வரும் பட்டியைல

தயாரித்தது.
1. முசாபர் அகமது
2. எஸ்.ஏ.டாங்ேக
3. நளினி குப்தா
4. ெசௗகத் உஸ்மானி
ஆக ய நான்கு ேபர் மீது கான்பூர் கம்யூனிஸ்ட் சத வழக்ைக அரசாங்கம்
நடத்த யது.

இந்த

நால்வரும்

அந்ந யர்

தூண்டுதலால்

சத

ெசய்து

அரசாங்கத்ைத கவ ழ்க்க முயற்ச ெசய்தனர் என்று காவல்துைற குற்றம்
சாட்டியது.

இந்த வ சாரைணய ன் தீர்ப்பு 1924ஆம் ஆண்டு ேம மாதம்

20ஆம் ேதத வழங்கப்பட்டது.

முசாபருக்கு 4ஆண்டு ச ைறத் தண்டைன,

இதரருக்கு ெவவ்ேவறு ச ைறத் தண்டைன வ த க்கப்பட்டது.
ேரபெரய்லி

ச ைறச்சாைலய ல்

அைடக்கப்பட்டார்.

இந்த

முசாபர்
தண்டைன

வ த க்கப்பட்டவர்களுக்கு தண்டைன குைறப்பு க ைடயாது, யாருக்கும் கடிதம்
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எழுத அனுமத க ைடயாது, ப றரிடமிருந்து கடிதங்கள் ெபற முடியாது, யாரும்
மனு ேபாட்டு அவர்கைளச் சந்த த்து ேபச முடியாது என்ற ந பந்தைனகளும்
வ த க்கப்பட்டன.

ஆனால் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்ட ச லமாத காலத்த ல்

முசாபர் ரத்த வாந்த எடுத்தார். அவைர பரிேசாத த்த ஆங்க ேலய மருத்துவர்
அவருக்கு காச ேநாய் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் இறந்து வ டுவார் என்றும்
அரசாங்கத்த ற்கு கடிதம் எழுத யதால் முசாபர் 1925ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பர்
12ஆம் ேதத வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார்.
ச ற து காலம் கழித்து சத்யபக்தா என்பவர் முசாபர் அகமதுவுக்கு 30 ரூபாய்
மணியாடர் மூலம் அனுப்ப ைவத்து தான் கான்பூரில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு
நடத்துக ேறன் என்றும் அத ல் தாங்கள் கலந்து ெகாள்ள ேவண்டுெமன்றும்
ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
ெகாண்டார்.
அந்த

அைதேயற்று முசாபர் அந்த மாநாட்டில் கலந்து

ச ங்காரேவலர் தைலைமய ல் 1925ஆம் ஆண்டில் நைடெபற்ற

மாநாட்டில்

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

உருவாக்கப்பட்டது.

எஸ்.வ .காட்ேட அதன் ெசயலாளராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். இந்த மாநாடு
முடிந்ததும் முசாபர் 1926 ஜனவரி முதல் வாரத்த ல் கல்கத்தா த ரும்ப னார்.
அதன் ப ன் அவர் ஏற்ெகனேவ நடத்தப்பட்டு வந்த ‘லாங்கல்’ என்ற வங்காள
வார இதைழ நடத்தும் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்டார். ப ன் அது ‘கனவாணி’
என்று ெபயர் மாற்றப்பட்டது.

ச ற து காலம் கழித்து அதன் ஆச ரியர்

ெபாறுப்ைபயும், பத ப்பாளர் ெபாறுப்ைபயும் முசாபேர ஏற்றுக் ெகாண்டார்.
இந்த பத்த ரிைகய ல்தான் முசாபர் மார்க்ஸ், ஏங்ெகல்ஸ் எழுத ய கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச

அற க்ைகைய வங்க ெமாழிய ல் ெமாழிெபயர்த்து ெவளிய ட்டார்.

1927ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்த ல் அக ல இந்த ய ெதாழிற்சங்க காங்க ரச ன்
(ஏஐடியுச ) மாநாடு நைடெபற்றது. இத ல் முசாபர் பங்ேகற்றார். ப ன்னர் அேத
ஆண்டில் த ல்லிய ல் நைடெபற்ற ஏஐடியுச மாநாட்டில் முசாபர் அதன் உதவ த்
தைலவராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
1927ஆம்

ஆண்டு

கம்யூனிஸ்ட்களின்
அைமப்பு
முசாபர்

ேம

மாநாடு

வ த களும்,
இம்மாநாட்டில்
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11ஆம்

ஒன்று

ெகாள்ைகப்
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38

ேதத யன்று

நைடெபற்றது.
ப ரகடனமும்
ந ர்வாகக்குழு

பம்பாய்
இத ல்

நகரில்
கட்ச க்கு

உருவாக்கப்பட்டன.
உறுப்ப னராகத்
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ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

1928ஆம்ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்த ல் கல்கத்தாவ ல்

ெதாழிலாளர் - வ வசாய கள் கட்ச ய ன் அக ல இந்த ய மாநாடு நைடெபற்றது.
முசாபர் மாநாட்டின் அைமப்பாளர்களில் ஒருவராகச் ெசயல்பட்டார். கட்ச ய ன்
மத்த யக்குழுவ ற்கு ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். அேத ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்த ல்
ஜாரியாவ ல் நைடெபற்ற ஏஐடியுச

மாநாட்டில் முசாபர் அதன் உதவ த்

தைலவராக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

1927ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்த ல்

இந்த ய

ேதச ய

இம்மாநாட்டில்

காங்க ரச ன்

பங்கு

ெபற

மாநாடு

ெசன்ைன

ெசன்ைனய ல்
வந்த

நைடெபற்றது.

முசாபர்

ச ங்காரேவலர்

இல்லத்த ல் நைடெபற்ற இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ந ர்வாகக் குழு
கூட்டத்த லும் கலந்து ெகாண்டார்.
1928ஆம்

ஆண்டு

மார்ச்

31ஆம்

ேதத

ெதாழிலாளர்-

வ வசாய கள்

கட்ச ய ன் 3வது மாநாடு வங்கத்த ன் 24 பர்கானா மாவட்டம் பாட்பாராவ ல்
நைடெபற்றது.

அத ல் முசாபர் அகமது கட்ச ய ன் ெபாதுச் ெசயலாளராகத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். 1929 ஆம் ஆண்டு ஜனவரிய ல் கம்யூனிஸ்டுகளின்
ஒரு ரகச ய கூட்டம் கல்கத்தாவ ல் நைடெபற்றது.

தைலமைறவாகச்

ெசயல்பட்டு வந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்ச சீரைமக்கப்பட்டது.

முசாபர் கட்ச ய ன்

ந ர்வாகக்குழுவ ற்கு ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

முசாபரின் பரிந்துைரய ன்

ெபயரில் ப .ச .ேஜாஷ யும் ேசாகன் ச ங் ேஜாசும் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல்
உறுப்ப னராக்கப்பட்டனர்.

இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் ேவகமாக

பரவுவைதக் கண்ட ஆங்க ேலய அரசாங்கம் அத ர்ச்ச யைடந்து 1929ஆம்
ஆண்டு முசாபர் உள்ளிட்டு 31 ேபைரக் ைகது ெசய்து மீரட் ச ைறச்சாைலய ல்
அைடத்து கம்யூனிஸ்ட் சத வழக்கு ஒன்ைற நடத்த யது. அதாவது அவர்கள்
ஆங்க ேலய அரசாங்கத்ைத சத ெசய்து கவ ழ்க்க முயற்ச த்தார்கள் என்று
கூற இந்த வழக்கு ெதாடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கு நான்காண்டு காலம்

நைடெபற்றது.

இறுத ய ல் முசாபர் அகமதுவுக்கு ஆயுள் தண்டைனயும்,

இதரர்களுக்கு

ெவவ்ேவறு

கால

தண்டைனயும்

வ த க்கப்பட்டது.

ேமல்முைறயீட்டில் முசாபருக்கும் மற்றவருக்கும் தண்டைன குைறக்கப்பட்டு
1934 ஆம் ஆண்டில் அைனவரும் வ டுதைலயானார்கள்.
ப ன்னர்

கல்கத்தா

www.Kaniyam.com

வந்த

முசாபர்

39

ெதாழிற்சங்க

இயக்கத்ைத

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

உருவாக்குவத லும், வ வசாய சங்கத்ைத உருவாக்குவத லும் கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ைய பலப்படுத்துவத லும் தன் ேநரத்ைதச் ெசலவ ட்டார்.

ஏராளமான

கட்ச ஊழியர்கைள உருவாக்க னார். 1948ஆம் ஆண்டில் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
தைட ெசய்யப்பட்டேபாது, ைகது ெசய்யப்பட்ட அவர், 1951ஆம் ஆண்டில்தான்
வ டுதைலயானார்.

ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் 110 ேபர் ெகாண்ட

ேதச ய கவுன்ச லின் உறுப்ப னராக 1964ஆம் ஆண்டு வைர ெசயல்பட்டார்.
1962ஆம் ஆண்டு அக்ேடாபர் மாதத்த ல் இந்த ய- சீன எல்ைல ேமாதல் ஏற்பட்ட
ேபாது முசாபர் ஆறு மாத காலம் ச ைறய ல் இருந்தார்.
ஏப்ரல் மாதத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
காரணமாக

இரண்டாக

1964 ஆம் ஆண்டு

அரச யல் தத்துவார்த்த மாறுபாடு

உைடந்தேபாது

அவர்

சுந்தரய்யா,

ேஜாத பாசு,

புரேமாத்தாஸ் குப்தா, இஎம்எஸ் ேபான்ற ேதாழர்களுடன் ேசர்ந்து மார்க்ச ஸ்ட்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்க னார். அேத ஆண்டு அக்ேடாபர் மாதத்த ல்
ைகது ெசய்யப்பட்ட அவர் 16மாதம் கழித்துத்தான் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார்.
தன் இறுத க் காலம் வைர மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மத்த யக்
குழு உறுப்ப னராக இருந்த அவர் 1973 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 8ஆம் ேதத
காைலய ல் காலமானார். அன்று மாைல கல்கத்தாவ ல் நைடெபற்ற அவரது
இறுத

ஊர்வலத்த ல் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பங்ேகற்றனர்.

ேதாழர்

முசாபர் அகமது அவர்களின் அற்புதமான கம்யூனிஸ்ட் பங்களிப்ைப அவரது
சக ேதாழர் ேஜாத பாசு வ வரிக்க றார்:
“வாழ்நாள்

முழுவதும்

கஷ்டங்களுக்க ைடேய
ேநர்ந்தது.

கடினமான

கட்ச ைய

உருவாக்கும்

சூழ்ந ைலய ல்
பணிய ல்

அவர்

ெபரும்
ஈடுபட

இதன் காரணமாக அடிக்கடி அவரது ஆேராக்க யம் ெகடும்.

எவ்வளேவா கஷ்டங்கைள அவர் அனுபவ த்த ருக்க றார்.

ஆனால் ஒரு

ேபாதும் அவர் சலனமைடந்து நான் பார்த்தத ல்ைல. அவரிடம் ஒருேபாதும்
தயக்கம் அல்லது ந ச்சயமற்ற மனந ைல இருந்தத ல்ைல.

அவர் மிகவும்

ந தான தன்ைமயுள்ள மனிதர். தாம் சரிெயன்று கருதுவைதத் தயக்கமின்ற ச்
ெசய்வார்.

ெவளிப்பைடயாகச்

ெசால்வார்.

அவரது

ெசயல்பாடும்

அப்பழுக்க ன்ற இருக்கும். கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ல் இப்ேபாது ஏற்பட்டுள்ள
ெபரும் முன்ேனற்றத்த ற்கான அடித்தளம் அைமப்பத ல் ேதாழர் முசாபர்
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அகமதுவ ன் பங்களிப்பு, த யாகம், முயற்ச தான் முதலில் என் ந ைனவுக்கு
வருக றது.”
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5. எஸ்.ஏ.டாங்ேக
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-அக்ேடாபர் 24, 2019

…
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க முன்ேனாடிகள் - 3
இந்த யத் ெதாழிற்சங்க இயக்கத்த ன் ெதாட்டில் (Cradle of Indian Trade Union
Movement) என்று கூறப்படும் பம்பாய் நகரின் ெதாட்டிைல உருவாக்க யத ல்
கணிசமான

பங்கு

எஸ்.ஏ.டாங்ேக

அவர்களுக்கு

உண்டு.

சுதந்த ரப்

ேபாராட்ட வீரர், கம்யூனிஸ்ட் தைலவர், ப ரபலமான ெதாழிற்சங்கத் தைலவர்,
இலக்க யவாத , எழுத்தாளர், ச றந்த நாடாளுமன்றவாத

மற்றும் ச றந்த

ேபச்சாளர் என்ற பல்ேவறு த றன் பைடத்த ஶ்ரீபாத அம்ருத் டாங்ேக என்ற
எஸ்.ஏ.டாங்ேக 1899ஆம் ஆண்டு அக்ேடாபர் மாதம் 10ஆம் ேதத மகாராஷ்டிரா
மாந லம் நாச க் நகரில் ப றந்தார்.
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1919ஆம்

ஆண்டு

பம்பாய்

ஆரம்ப த்தேபாது,

அங்ேக மராத்த

மகாத்மா

தைலைமய லான

டாங்ேக

காந்த
அத ல்

தீவ ர

ந ர்ப்பந்த க்கப்பட்ட

வ ல்சன்

படிக்க

இலக்க யக் கழகத்ைத துவக்க னார்.
ேதச ய

பங்குெகாண்டார்.

ப ரபல

கல்லூரிய ல்

காங்க ரஸ்

இயக்கத்தால்
ெவளிநாட்டில்

தைலவர்

லாலா

ஈர்க்கப்பட்ட
வாழும்படி
லஜபத ராய்

இந்த யா த ரும்ப யேபாது அவருக்கு பம்பாய ல் ப ரபல காங்க ரஸ் தைலவர்
பாலகங்காதர த லகர் தைலைமய ல் டாங்ேக ஒரு மாெபரும் வரேவற்புக்கு
ஏற்பாடு ெசய்தார்.
ஆண்டு

இைதக் கண்ட கல்லூரி ந ர்வாகம் அவைர 1920ஆம்

அத லிருந்து

ெவளிேயற்ற யது.

இேத

சமயத்த ல்

டாங்ேக

பத்த ரிைககளில் ெவளி வந்து ெகாண்டிருந்த ரஷ்யப் புரட்ச அரசாங்கத்த ன்
ெசயல்பாடுகள், ெலனிைனப் பற்ற ய தகவல்கள், அைனத்ைதயும் படித்து
‘ெலனினுக்கும் காந்த க்கும் உள்ள வ த்த யாசம்’ என்று ஒரு ச று ப ரசுரம்
எழுத னார். அத ல் ஒரு பக்கம் காந்த ய ன் அணுகுமுைறையயும், மறுபக்கம்
ெலனினின் அணுகுமுைறையயும் தான் புரிந்து ெகாண்ட அளவுக்கு டாங்ேக
எழுத ய ருந்தார். இது அவைர மிகவும் ப ரபலமாக்க யது.
சர்வேதச

அளவ லும்

இப்ப ரசுரம்

பற்ற

ேபசப்பட்டதாக

தகவல்கள்

கூறுக ன்றன.

படிப்படியாக மார்க்ச யம்தான் ச றந்தது என்ற முடிவுக்கு

வந்த

அதுகுற த்து

டாங்ேக

ஆரம்ப த்தார்.

க ைடத்த

புத்தகங்கைள

எல்லாம்

படிக்க

இச்சமயத்த ல் என்.என்.ராயும் ரஷ்யாவ லிருந்து அவருடன்

ெதாடர்பு ெகாண்டார்.

1922ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்த ல் ‘ேசாசலிஸ்ட்’

என்ற ஏட்ைட டாங்ேக ெவளிய ட்டார். இதன்ப ன் அவ்வாண்டு நவம்பர் 7ஆம்
ேதத ரஷ்யாவ ன் ெபட்ேரா க ராடு நகரில் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் மாநாடு
நைடெபற்றது.

அத ல் கலந்து ெகாள்ளும்படி டாங்ேக அைழக்கப்பட்டார்.

ஆனால் அவர் அங்ேக ெசல்ல இயலவ ல்ைல. இக்காலகட்டத்த ல் அவருக்கு
ெசன்ைனய ன் மார்க்ச ய அற ஞர் ச ங்காரேவலருடன் ெதாடர்பு க ைடத்தது.
அவர் உருவாக்க ய ெதாழிலாளி- வ வசாய கட்ச க்கு டாங்ேக ஆதரவளித்தார்.
1922ஆம் ஆண்டில் கயா நகரில் நைடெபற்ற காங்க ரஸ் கட்ச மாநாட்டில்
ச ங்காரேவலரும்,
முதல்

கம்யூனிஸ்ட்

டாங்ேகயும்

ேசர்ந்து

இயக்கத்த ன்

எம்.என்.ராய்

த ட்டத்ைத

அங்ேக

உருவாக்க ய ருந்த
ப ரத ந த களுக்கு

வ ந ேயாக த்தனர்.
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இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ

கருத்துக்கள்

பரவுவைதக்

கண்டு

ஆத்த ரமைடந்த ஆங்க ேலய அரசு ஒரு அத ரடி நடவடிக்ைக எடுத்தது. இைதத்
ெதாடர்ந்து முசாபர் அகமது, டாங்ேக, ெசௗகத் உஸ்மாணி, நளினி குப்தா
ஆக ய நால்வைரயும் ைகது ெசய்து கான்பூர் கம்யூனிஸ்ட் சத வழக்ைக
நடத்த யது. இந்த வழக்க ல் டாங்ேகக்கு நான்காண்டு கடுங் காவல் தண்டைன
வ த க்கப்பட்டு அவர் சீத்தாபூர் ச ைறக்கு அனுப்பப்பட்டார். ப ன்னர் பம்பாய்
ஆர்தர்ேராடு ச ைறச்சாைலக்கு அனுப்பப்பட்டார். தண்டைன முடிந்து 1927ஆம்
ஆண்டு ேம மாதம் 24ஆம் ேதத வ டுதைலயான அவருக்கு ச ைற வாய லில்
ப ரபல காங்க ரஸ் தைலவர்கள் சேராஜினி நாயுடுவும், ெசௗகத் அலியும்
மற்றும் ஏராளமான ெதாழிலாளிகளும் ெபரும் வரேவற்பு ெகாடுத்தனர்.
அேத ஆண்டில் டாங்ேக, ெசவ லியரான இளம் வ தைவ உஷாதாய் பாேவ
என்பவைர த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார்.
1928ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 16ஆம் ேதத

துவங்க ய ஆறுமாத

காலம் நீண்ட பம்பாய் ஜவுளி ஆைல ெதாழிலாளிகள் மாெபரும் ேவைல
ந றுத்தத்ைத அவர் தைலைம தாங்க

நடத்த னார்.

இைதத் ெதாடர்ந்து

க ர்ணி காம்கார் சங்கம் (ஜவுளி ஆைலத் ெதாழிலாளர் சங்கம்) என்ற
ஆச யாவ ேலேய மிகப்ெபரிய சங்கத்ைத டாங்ேக உருவாக்க னார். ப ன்னர்
மராத்த

ெமாழிய ல் க ராந்த

(புரட்ச ) என்ற ேசாசலிச ஏட்ைட தன்ைன

ஆச ரியராகக் ெகாண்டு டாங்ேக ெவளிய ட்டார்.

இந்த யாவ ன் ப ரபல

ேபச்சாளர்களுள் ஒருவரான டாங்ேக இந்த , மராட்டி ெமாழிகளில் மிக எளிய
முைறய ல் பம்பாய் ெதாழிலாளிகளுக்கு வர்க்கப் ேபாராட்டத்ைத வ வரித்து
அவர்கைள ஈர்த்தார்.

இது அவைர பம்பாய் ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ன்

மிகப் ப ரபலமான தைலவராக்க யது. பம்பாய ல் கம்யூனிஸ்ட் ெதாழிற்சங்க
இயக்கம் பல்லாய ரக்கணக்கான ெதாழிலாளிகைளக் ெகாண்டு பலமைடந்து
வருவைதயும், நீண்ட காலம் நீடித்த ேவைலந றுத்தத்ைத நடத்த யைதயும்
கண்டு கவைல ெகாண்ட ஆங்க ேலய அரசாங்கம் இளம் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
மீது மீண்டும் ஒரு கடும் தாக்குதைலத் ெதாடுக்க த ட்டமிட்டது.
1929ஆம் ஆண்டின் மீரட் சத வழக்கு.

அதுதான்

இத ல் டாங்ேக, முசாபர் அகமது,

ப .ச .ேஜாஷ , டாக்டர் ஜி.அத காரி, எஸ்.எஸ். மிராஜ்கர் உள்ளிட்டு 31 ேபைர
ைகது ெசய்து மீரட் என்ற ச ற ய நகரில் உள்ள ச ைறச்சாைலய ல் அைடத்து
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சத வழக்ைக நடத்த யது.
இச்சமயத்த ல்

ஒரு

சம்பவம்

ேதத யன்று மகாத்மா காந்த
கம்யூனிஸ்ட்டுகைளச்
இயக்கத்த ற்கு
ெகாண்டார்.

நைடெபற்றது.

அக்ேடாபர்

27ஆம்

மீரட் ச ைறச்சாைலக்கு வந்து அங்க ருந்த

சந்த த்தார்.

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

தான்
ஆதரவு

தர

துவக்கப்ேபாகும்
ேவண்டுெமன

புத ய
ேகட்டுக்

அச்சமயத்த ல் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் சார்பாக டாங்ேக எழுந்து

ஒரு ேகள்வ ேகட்டார். 1920ஆம் ஆண்டின் ஒத்துைழயாைம இயக்கம் பலமாக
நைடெபற்று வரும் ேபாது, ெசௗரி ெசௗரா என்ற இடத்த ல் நைடெபற்ற
ஒரு சம்பவத்ைத ைவத்து நீங்கள் அந்த இயக்கத்ைதேய ந றுத்த யதுேபால்
இப்ெபாழுதும் ஏதாவது சம்பவம் ஏற்பட்டால் ந றுத்த வ டுவீர்களா?

என்று

டாங்ேக ஒரு ேகள்வ ையக் ேகட்கவும், காந்த பத ல் கூற னார்: ‘அவ்வாறு
ஏதாவது

ச று

சம்பவம்

ஏற்பட்டால்

நான் இந்த

இயக்கத்ைத

வ டமாட்ேடன்’ என்று மகாத்மா காந்த உறுத கூற னார்.

ந றுத்த

அைதக் ேகட்ட

கம்யூனிஸ்ட்கள் உங்கள் இயக்கத்த ற்கு எங்கள் முழு ஆதரவும் உண்டு
என்று உறுத கூற னர். இந்த வழக்கு நீண்ட காலம் நடக்கப்ேபாகும் வழக்கு
என்று முசாபர் அகமது கூற யைதக் ேகட்ட கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ெஜர்மனிய ன்
ெகாேலான் நீத மன்றத்த ல் மார்க்சும், ஏங்ெகல்சும் அந்த நீத மன்றத்ைதப்
பயன்படுத்த கம்யூனிசப் ப ரச்சாரம் ெசய்ததுேபால இங்ேகயும் ெசய்வது என
முடிவு ெசய்தனர்.
ெகாடுத்தனர்.

டாங்ேக உள்ளிட்டு பலரும் தனித்தனியாக வாக்குமூலம்

டாங்ேக 1931ஆம் ஆண்டு அக்ேடாபர் மாதம் 26ஆம் ேதத

முதல் 1932ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 5ஆம் ேதத வைர வாக்குமூலம்
ெகாடுத்தார்.
ெதாழிலாளி

இத ல் உலக ந ைலைம,
வர்க்கத்த ன்

ேபான்றவற்ைற வ ளக்க

ேபாராட்டம்,

இந்த ய அரச யல் ந ைலைம,
கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்

இந்த வாக்குமூலம் ெகாடுத்தார்.

லட்ச யம்

அவருைடய

வாக்குமூலம் 507 முழு பக்கங்கைளக் ெகாண்ட ஆவணமாக உள்ளது.
இறுத ய ல்

1933ஆம்

ஆண்டில்

நீத மன்றம்

அவருக்கு

12

ஆண்டுகால

கடுங்காவல் தண்டைன வ த த்தது. ேமல்முைறயீட்டில் அது 3 ஆண்டுகளாகக்
குைறக்கப்பட்டது.
ச ைறச்சாைலய ல்

ச ந்து மாகாணத்த ல் உள்ள ைஹதராபாத் நகரின்
அைடக்கப்பட்ட

வ டுதைலயாக ெவளிவந்தார்.
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அளிக்கப்பட்டது.
ெபேராஸ்பூர் காங்க ரஸ் மாநாட்டில் டாங்ேக மிகப் ெபரும் காங்க ரஸ்
தைலவரான சங்கர் ராவ் ேதவ்ைவ ேதாற்கடித்து அக ல இந்த ய காங்க ரஸ்
குழுவ ன் உறுப்ப னராக ெவற்ற ெபற்றார். 1938ஆம் ஆண்டில் அவர் க ர்னி
காம்கார்

சங்கத்த ன்

ெபாதுச்

ெசயலாளராகத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

1939ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 11ஆம் ேதத யன்று பம்பாய் ேபானிக்ஸ் மில்லில்
ெபரும் ேவைலந றுத்தம் டாங்ேக தைலைமய ல் நைடெபற்றது.
தான்

முதன்

முைறயாக

(ேகேரா) நைடெபற்றது.

முதலாளிைய

சுற்ற

வைளக்கும்

இத ல்

ேபாராட்டம்

இத ல் டாங்ேக ைகது ெசய்யப்பட்டு அவருக்கு

ஆறு மாதம் ச ைறத்தண்டைன வ த க்கப்பட்டது. முதல் ேகேரா ேபாராட்டத்ைத
இந்த யாவ ல் முதலில் நடத்த யது டாங்ேகேய ஆவார்.
1939ஆம்

ஆண்டு

ெசப்டம்பர்

உலக யுத்தம் துவங்க யது.

மாதம்

1ஆம்

ேதத

இரண்டாவது

இது ஏகாத பத்த ய யுத்தம், இைத எத ர்க்க

ேவண்டும் என்று தைலமைறவாகச் ெசயல்பட்டு வந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
அைறகூவல் வ டுத்தது.

இைதத் ெதாடர்ந்து அக்ேடாபர் 2ஆம் ேதத யன்று

பம்பாய ல் லட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளிகள் பங்ேகற்ற மாெபரும் யுத்த
- எத ர்ப்பு ேவைலந றுத்தம் நைடெபற்றது.

இத ல் டாங்ேகய ன் பங்கு

மிகப்ெபரியது. இைதத் ெதாடர்ந்து ஆங்க ேலய அரசாங்கம் டாங்ேகையயும்
இதர தைலவர்கைளயும் ைகது ெசய்து ராஜஸ்தானில் உள்ள த ேயாலி
முகாம் ச ைறய ல் அைடத்தது.

அவருடன் ப .டி.ரணத ேவ, ெஜயப்ப ரகாஷ்

நாராயணன், ஹர்க சன் ச ங் சுர்ஜித், ராகுல் சாங்க ருத்த யாயன், ெசன்ைன
கம்யூனிஸ்ட் தைலவர் ஏ.எஸ்.ேக.
அைடத்தது.

அங்க ருக்கும்

(ஐயங்கார்) ேபான்ற ஏராளமாேனாைர

ெபாழுதுதான்

டாங்ேக

தன்

புகழ்ெபற்ற

நூலான பண்ைடக் கால இந்த யா என்ற நூைல எழுத ஆரம்ப த்தார்.
ச ற து

காலத்த ற்குப்

ப றகு

டாங்ேகயும்,

ச ைறச்சாைலக்கு மாற்றப்பட்டனர்.

ப .டி.ரணத ேவயும்

ஆஜ்மீர்

அங்ேக இருவரும் ைக ேரைக பத ய

மறுத்ததால் தனிைமச் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டனர்.

1943ஆம் ஆண்டு

ப ப்ரவரி மாதத்த ல் அைனத்து கம்யூனிஸ்ட்டுகளும் வ டுதைலயாய னர்.
அவ்வாண்டு ேம மாதம் 1ஆம் ேதத நைடெபற்ற அக ல இந்த ய ெதாழிற்சங்க
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காங்க ரச ன்

(ஏஐடியுச )

மாநாட்டில்

டாங்ேக

அதன்

அக ல

இந்த யத்

தைலவராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். அேத ேம மாதம் 22ஆம் ேதத பம்பாய ல்
நைடெபற்ற அக ல இந்த ய முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்த ன் மாநாட்டிற்கு
அவர்

தைலைம

வக த்து

இலக்க யமும்

மக்களும்

என்ற

தைலப்ப ல்

ச றப்புைரயாற்ற னார். அது தனிப்புத்தகமாகேவ வந்துள்ளது.
1946 ஆம் ஆண்டு நைடெபற்ற சட்டமன்றத் ேதர்தலில் அவர் பம்பாய்
ஜவுளித்

ெதாழிலாளர்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

ெதாகுத ய லிருந்து

பம்பாய்

சட்டமன்றத்த ற்கு

அங்ேக அவர் ெதாழில் தகராறு மேசாதா குற த்து

ஆற்ற ய உைர வரலாற்று ப ரச த்தமானது.
சம்ேமளனம்

நடத்த ய

ச ற து காலத்த ற்குப் ப றகு

மராத்த

சாக த்ய

மாநாட்டிற்கு

தைலைமேயற்று

மராத்த

இலக்க ய வரலாறு என்ற தைலப்ப ல் ேபரூைர ந கழ்த்த னார்.

1948ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மத்த ய காங்க ரஸ் அரசாங்கம் இந்த ய
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ையயும், அதன் சார்பு ெதாழிற்சங்க, வ வசாய கள் சங்க
அைமப்புகள் ேபான்றவற்ைறயும் தைட ெசய்தது.
கம்யூனிஸ்ட்டுகைளக்
ச ைறய லைடத்தது.

ைகது

ெசய்து

ஆய ரக்கணக்கான

பாதுகாப்புச்

சட்டத்த ன்

கீழ்

டாங்ேகயும் ைகது ெசய்யப்பட்டு அடுத்த இரண்டு

ஆண்டு காலம் ஆர்தர்ேராடு ச ைறச்சாைல, எரவாடா ச ைறச்சாைல, புேன
மத்த ய ச ைற மற்றும் நாச க் மத்த ய ச ைற ேபான்றவற்ற ல் அைடக்கப்பட்டார்.
ச ைறச்சாைலய ல் நைடெபற்ற தடியடிக்கும் ஆளானார். 1950 ஆம் ஆண்டு
ஜூைல மாதத்த ல் அவர் பம்பாய் உயர்நீத மன்றத்த ல் ஆள்ெகாணர்வு
மனுைவ (ேஹப எஸ் கார்பஸ் மனுைவ) தாக்கல் ெசய்து வ டுதைலயானார்.
அச்சமயத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க்குள் நைடமுைற ெகாள்ைக குற த்து
பல்ேவறு கருத்ேதாட்டங்கள் ந லவ ன.
ேசாவ யத்

கட்ச த்

தைலவர்

எனேவ கட்ச ய ன் மத்த யக்குழு,

ேஜ.வ .ஸ்டாலிைனச்

சந்த த்து

ேயாசைன

ேகட்பெதன முடிவு ெசய்தது. அதன் ெபாருட்டு எஸ்.ஏ.டாங்ேக, அஜய் ேகாஷ்,
ச .ராேஜஸ்வரராவ் மற்றும் எம்.பசவபுன்ைனயா ஆக ய நால்வர் ெகாண்ட
குழுைவ மாஸ்ேகாவ ற்கு அனுப்ப யது. அவர்கள் ஸ்டாலிைன சந்த த்து நாடு
த ரும்ப னர்.
1956ஆம் ஆண்டில் குஜராத்தும்,
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மாகாணத்ைதப்

ப ரித்து

மகாராஷ்டிராைவ

தனி

மாந லமாக்க

ேவண்டுெமன்று கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யும், இதர ஜனநாயக கட்ச களும் ேகாரின.
இதன் ெபாருட்டு அக்கட்ச களும் டாக்டர் அம்ேபத்கரும் ேசர்ந்து சம்யுக்த
மகாராஷ்டிரா சமித என்ற அைமப்ைப உருவாக்க ெபரும் ேபாராட்டங்கைள
நடத்த னர்.

இந்த அைமப்புக்குத் தைலவராக டாங்ேக ெசயல்பட்டார்.

இப்ேபாராட்டத்த ல் ஏராளமான ேபர் சுட்டுக் ெகால்லப்பட்டனர்.

டாங்ேக

ைகது ெசய்யப்பட்டு எட்டு மாத காலம் ச ைறய லைடக்கப்பட்டார். இறுத ய ல்
இந்தப்

ேபாராட்டம்

ெவற்ற

ெபற்று

மகாராஷ்டிரா

மாந லம்

தனியாக

அைமக்கப்பட்டது. 1957ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் நைடெபற்ற இரண்டாவது
ெபாதுத் ேதர்தலில் டாங்ேக பம்பாய் ெதாகுத ஒன்ற லிருந்து நாட்டிேலேய
மிக அத க வாக்குகள் ெபற்று ெவற்ற

ெபற்றார்.

நாடாளுமன்றத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க்குழுவ ன் தைலவராகவும், மக்களைவய ல் எத ர்க்கட்ச த்
தைலவராகவும்

ெசயல்பட்டார்.

உைழக்கும்

குற த்து மிக அற்புதமான உைரகள் ஆற்ற னார்.

மக்கள்

ப ரச்சைனகள்

அச்சமயத்த ல் இஎம்எஸ்

நம்பூத ரிபாத் தைலைமய ல் ெசயல்பட்டு வந்த முதல் ேகரள கம்யூனிஸ்ட்
அரசாங்கத்ைத கவ ழ்ப்பதற்காக ப ரதமர் ேநருவ ன் மகள் இந்த ராகாந்த
அசுரத் தனமாக ெசயல்பட்டு வந்தார்.

ேகரளாவ லிருந்த சாத ய மதவாத

சக்த களுடன் ேசர்ந்து ெகாண்டு அந்த அரசாங்கத்ைத கவ ழ்ப்பதற்காக
அடிக்கடி அங்ேக ெசன்று குழப்பம் ஏற்படுத்த வந்தார்.

மக்களைவய லும்,

ெவளிய லும் டாங்ேக, இந்த ராகாந்த ய ன் ேபாக்ைக கடுைமயாக கண்டித்துப்
ேபச னார். மக்களைவய ல் 1959ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்த ல் ‘ேகரள சத ’
என்பது குற த்து டாங்ேக ஆேவசமிக்க உைர ந கழ்த்த னார். ேநருவ ன் மகள்
என்ற தகுத ைய மட்டும் ைவத்துக் ெகாண்டு இந்த ராகாந்த ஆேவசமாக
அந்த

அரசாங்கத்ைதத்

தாக்க

வருவைத

அவர்

இரண்ேட

வரிகளில்

அம்பலப்படுத்த னார். ‘அற வு என்பது பரம்பைரயாக வருவது அல்ல’ (wisdom
is not hereditary) என்று க ண்டலாகக் கூற இந்த ராகாந்த வ ேவகமற்றவர்
என்பைத சுட்டிக்காட்டினார்.

இந்தச் ெசாற்ெறாடர் பல காலம் பலரால்

ேமற்ேகாள் காட்டப்பட்டது.
1962ஆம்

ஆண்டில்

ெசயலாளராக
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ைஹதராபாத்த ல் நைடெபற்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் உயர்மட்ட அைமப்பான
ேதச ய கவுன்ச ல் ஒரு மாற்றத்ைதச் ெசய்தது.

புத தாக தைலவர் என்ற

பதவ ைய டாங்ேகவுக்காக உருவாக்க யது. கட்ச ய ன் ெபாதுச் ெசயலாளராக
இஎம்எஸ் நம்பூத ரிபாத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தது.
மாதத்த ல் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
மாறுபாடு ஏற்பட்டு இரண்டாக உைடந்தது.

1964 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல்

தத்துவார்த்த ரீத ய ல் கருத்து
மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

உருவானது. டாங்ேக ெதாடர்ந்து இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச த் தைலவராக
பல ஆண்டுகள் ெசயல்பட்டார்.

ஆனால் 1981ஆம் ஆண்டு அக்கட்ச ய ன்

முடிைவ மீற யதால் டாங்ேக அக்கட்ச ய லிருந்து நீக்கப்பட்டார்.

தமிழக

கம்யூனிஸ்ட் தைலவர் எம்.கல்யாண சுந்தரம், ேதஷ்பாண்ேட ேபான்ேறாருடன்
இைணந்து இந்த யன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய (ஐச ப ) உருவாக்க னார். அதன்
தைலவராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். 1989ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல்
ேநாய்வாய்ப்பட்ட டாங்ேக பம்பாய் மருத்துவமைனய ல் அனுமத க்கப்பட்டார்.
அச்சமயத்த ல் மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெபாதுச் ெசயலாளர்
இஎம்எஸ் நம்பூத ரிபாத் அந்த மருத்துவமைனக்குச் ெசன்று அவர் உடல்
நலம் பற்ற வ சாரித்தார்.

நீண்ட ச க ச்ைச பலனின்ற 1990 ஆம் ஆண்டு

ேம மாதம் 22ஆம் ேதத டாங்ேக காலமானார்.

என்.எம்.ேஜாஷ , வ .வ .க ரி,

ப .ப .வாடியா மற்றும் சக்கைரச் ெசட்டியார் ேபான்ற இந்த ய முதல் தைலமுைற
ெதாழிற்சங்கத்

தைலவர்கள்

ெபயருடன்

எஸ்.ஏ.டாங்ேகய ன்

ெபயரும்

நீடித்த ருக்கும்.
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6. கலிபாவிற்காகப் ேபாராடிய மாெபரும் கிலாபத்
இயக்கம்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-அக்ேடாபர் 25, 2019

…
1910ஆம்

ஆண்டுகளின்

ப ற்பகுத ய லும்,

1920ஆம்

ஆண்டுகளின்

முற்பகுத ய லும் இந்த ய நாட்டின் அரச யல் வாழ்வ ல் ஒரு த ருப்பு முைன
ஏற்பட்டது. இதுதான் வரலாற்றுப் ப ரச த்த ெபற்ற க லாபத் இயக்கம். அதற்கு
ஒரு நீண்ட ப ன்னணி உண்டு. 1914ஆம் ஆண்டு ஜூைல மாதம் 28ஆம் ேதத
முதல் உலக யுத்தம் துவங்க யது. இத ல் இரண்டு அணிகள் ேமாத ன. ஒரு
அணி ரஷ்யா, இங்க லாந்து, ப ரான்ஸ், இத்தாலி, அெமரிக்கா ஆக ய நாடுகள்
ேசர்ந்தது.

இதற்கு எத ரான அணி ஆஸ்த ரியா ஹங்ேகரி, ெஜர்மன் நாடு,
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ஆட்ேடாமான் ேபரரசு என்ற துருக்க , பல்ேகரியா ேபான்ற நாடுகளாகும். பல
லட்சக்கணக்கான உய ர்கைளப் பலி ெகாண்ட இந்த முதல் ேபார் 1918ஆம்
ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 11ஆம் ேதத யன்று முடிவுற்றது. இத ல் இங்க லாந்து
அணி ெவற்ற ெபற்றது.

ெஜர்மன் அணி ேதாற்றது.

இதன் வ ைளவாக

ெஜர்மன் நாடு ஏராளமான ந லப்பகுத கைள இழந்தது.

ெவற்ற ெபற்ற

இங்க லாந்து நாட்டு அணி ஆட்ேடாமான் ேபரரசு என்று அைழக்கப்பட்ட
துருக்க

நாட்ைட உைடத்து பல பகுத களாக்க

ைகப்பற்ற க் ெகாண்டது.

இங்க லாந்து நாடு துருக்க ையப் பழிவாங்க ேவெறாரு காரியத்ைதயும்
ெசய்தது.

துருக்க

நாட்டின் தைலவரான கலிபாைவ வீட்டுக் காவலில்

ைவத்தது. இது உலகம் முழுவதும் இருந்த முஸ்லிம் மக்கைள ெகாத த்ெதழ
ைவத்தது.
தைலவர்.

ஏெனன்றால் துருக்க

கலிபாதான் உலக முஸ்லிம்களின்

ெகாந்தளித்ெதழுந்த முஸ்லிம் மக்கள் மீண்டும் கலிபாைவ

அத காரத்த ல் உட்கார ைவப்பதற்காக,

அவர் ெபாருட்டு ஆயுதேமந்த ப்

ேபாராட தயாரானார்கள்.
ஒவ்ெவாரு

நாட்டிலும்

இத்தைகய

அந்தக் குழுக்கள் துருக்க ைய ேநாக்க
ெசன்றன.

இந்த யாவ லும்,

குழுக்கள் உருவாய ன.

குழுக்கள்

உருவாக்கப்பட்டன.

கலிபாவ ற்காக யுத்தம் நடத்தச்

கலிபாவ ற்காக

ஆயுதேமந்த ப்

ேபாராட

அது ெபரும் இயக்கமாகேவ உருெவடுத்தது.

இதுதான் புகழ்ெபற்ற க லாபத் இயக்கம்.

இச்சமயத்த ல் இந்த யாவ ன்

ேதச ய இயக்கத்த ற்குத் தைலைம தாங்க வழிகாட்டி வந்த மகாத்மா காந்த
இந்த ந ைலைமையக் கண்டு ஒரு முடிெவடுத்தார்.
முஸ்லிம்

மக்கைளயும்

ெபருமளவ ல்

ஈர்க்க

ேதச ய இயக்கத்த ல்

ேவண்டுெமன்று

கருத

வந்த அவர், இப்ெபாழுது க லாபத் இயக்கத்த ற்கு காங்க ரஸ் கட்ச ய ன்
முழு ஆதரவும் உண்டு என்று பக ரங்கமாக அற வ த்தார்.

இது இந்த ய

முஸ்லிம் மக்கைள மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்க யது. இைதத் ெதாடர்ந்து இந்த யக்
க லாபத் குழுவ ன் தைலவராக மகாத்மா காந்த
காங்க ரஸ்

இயக்கம்-

க லாபத்

இயக்கம்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

இரண்டும்

ேசர்ந்து

ேதச யப்

ேபாராட்டத்த ற்கு ஒரு உத்ேவகம் ெகாடுத்தது. ஏராளமான முஸ்லிம் மக்கள்
காங்க ரஸ் இயக்கத்துடன் ெநருங்க வந்தனர். மற்ற நாடுகைளப் ேபாலேவ
இந்த யாவ லிருந்தும் ஏராளமான முஸ்லிம் மக்கள் துருக்க ைய ேநாக்க ச்
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ெசல்ல ஆரம்ப த்தனர்.

இவர்கள் முகாஜிர்கள் என அைழக்கப்பட்டனர்.

அதாவது ப றந்தநாட்ைடத் துறந்து ப ற நாடுகளில் தஞ்சம் புகுந்தவர்கள்
என்பதாகும்.

இவர்கள்

துருக்க

ெசல்வதற்கு

இந்த யாவ லிருந்து

ஆப்கானிஸ்தான் ெசன்று, அங்க ருந்து துருக்க ேநாக்க ெசல்ல ேவண்டும்.
ஆப்கானிஸ்தான் முஸ்லிம் மன்னர் துருக்க கலிபா மீது மிகுந்த பற்றுக்
ெகாண்டவர்.
துருக்க

ெசல்லும்

ேபாராட்டக்காரர்கள்

ஒவ்ெவாருவருக்கும்

அேதேபான்று துருக்க ய லிருந்து த ரும்பும் ஒவ்ெவாரு ேபாராட்டக்காரருக்கும்
வழிச் ெசலவுக்காக ஒரு தங்கக் காசு ெகாடுப்பார்.

இவ்வாறு ேபாராட்ட

உணர்வு பைடத்த இந்த ய முஸ்லிம் மக்கள் ஆப்கானிஸ்தான் வழியாகச்
ெசல்வைத அற ந்த மாஸ்ேகாவ லிருந்த கம்யூனிஸ்ட் அக லத் தைலவர்கள்
ஒரு ஏற்பாட்ைடச் ெசய்தனர். கம்யூனிஸ்ட் அக லத்ைதச் ேசர்ந்த ஊழியர்கள்
பலர் ஆப்கானிஸ்தான் தைலநகரான காபூலில் முகாமிட்டனர்.

இந்த

முகாஜிர்கள் காபூல் வழியாகச் ெசல்லும் ேபாது அக லத்த ன் ஊழியர்கள்
அவர்கைளச் சந்த த்துப் ேபச னர்.

பக்கத்த ல் உள்ள ரஷ்ய நாடு ெலனின்

தைலைமய ல் புரட்ச அரசாங்கத்ைத உருவாக்க யுள்ளது.

நீங்கள் அங்ேக

ெசன்றால், உங்களுக்கு ஆயுதப் பய ற்ச அளிக்கப்படும், நீங்கள் துருக்க
ெசன்று

ேபாராட

ஆயுதங்கள்

ெகாடுக்கும்

ஒரு ேயாசைனையயும் ெகாடுத்தனர்.
ெசன்று அங்ேக ஆயுதப் பய ற்ச

என்று

அவர்களுக்கு

கூற ,

“நீங்கள் ஏன் முதலில் ரஷ்யா

ெபற்று துருக்க க்குச் ெசல்லக்கூடாது,

அவ்வாறு ெசய்தால் நன்றாகப் ேபாராடலாேம” என்று ஒரு ேயாசைன
கூற னர்.

அைதேயற்ற பல முகாஜிர்கள் அதற்குச் சம்மத த்து ரஷ்யாைவ

ேநாக்க ப் பயணமாய னர். அவர்கள் ெசல்வதற்கு ேவண்டிய ஏற்பாடுகைள
அக லத் ேதாழர்கள் ெசய்தனர்.
அங்ேக
பய ற்ச

அவர்களுக்காக

ப ன் அவர்கள் தாஷ்கண்ட் ெசன்று

துவக்கப்பட்டிருந்த

ராணுவப்

பய ற்ச ய ல்

ெபற்று ச ற து காலத்த ற்குப் ப ன்னர் மாஸ்ேகா க ழக்கத்த யப்

பல்கைலக்கழகத்த ற்கு அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டனர்.
1917ஆம்

ஆண்டு

ரஷ்யப்

புரட்ச

ெவற்ற

ெபற்றப ன்

அந்நாட்டின்

தைலவரான ெலனின் கீழ்த ைச நாடுகளின் சுதந்த ரப் ேபாராட்ட வீரர்கைளத்
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த ரட்டி அவர்களுக்கு ஏகாத பத்த ய - எத ர்ப்பு உணர்ைவயும், மார்க்ச ய
ேபாதைனையயும் அளித்து கம்யூனிஸ்டுகளாக்க மீண்டும் அவர்கள் தங்கள்
ெசாந்த நாட்டிற்குச் ெசன்று அங்ேக மார்க்ச யத்ைதப் பரப்ப கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச கைள உருவாக்குவதற்காக ஒரு ஏற்பாடு ெசய்தார்.

‘கீழ்த்த ைச

பல்கைலக்கழகம்’

இத்தைகய

என்ற

அைமப்ைப

உருவாக்க

அங்ேக

ேபாராட்ட வீரர்களுக்கு பய ற்ச யளிக்க ஏற்பாடு ெசய்தார்.

அவர்களுக்கு

மார்க்ச யத் தத்துவார்த்தப் பய ற்ச யுடன் இதர பய ற்ச களும் அளிக்கப்பட்டன.
இப்ெபாழுது இந்த யாவ லிருந்து ெசன்ற இந்த முகாஜிர்கள் அங்ேக தங்க
பய ற்ச ெபற ஆரம்ப த்தனர்.

அவர்களுக்கு மார்க்ச யம் மட்டுமல்ல, உலக

வரலாறு, உலக ந ைலைம, மக்கள் ந ைலைம, ஏகாத பத்த யம் குற த்து
வ ளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
ேதச வ டுதைல, ேசாசலிசம் ேபான்றைவ குற த்து எடுத்துக் கூறப்பட்டது.
பல மாதங்களுக்கு அவர்கள் உலைகப் பற்ற ய புத ய புரிதலுடன், மார்க்ச ய
தத்துவ ெதளிவுடன், வர்க்கப் ேபாராட்டம் என்பதுதான் மனித வாழ்வ ன்
உந்துசக்த என்ற புரிதலுடன், தங்கள் இந்த ய நாட்டிற்குச் ெசன்று அங்ேக
மார்க்ச யத்ைதப்

பரப்ப

ேவண்டும்,

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ைய

உருவாக்க

ேவண்டும் என்ற உணர்வுடன் இந்த யாவ ற்குள் த ரும்ப வர ஆரம்ப த்தனர்.
கலிபாவ ற்காகப் ேபாராடச் ெசன்றவர்கள் கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக தங்கள்
ெபஷாவர் மாகாணத்துக்கு த ரும்ப வந்தனர்.

இந்த யாவ ன் ஆங்க ேலய

அரசாங்கம் இந்த ந கழ்ச்ச ப் ேபாக்ைகக் கண்டு ஆத்த ரம் ெகாண்டது.
ரஷ்யாவ ன் ேபால்ஷ்வ க் ெகாள்ைக இந்த யாவ ல் பரவ தங்கள் ஆட்ச க்கு
சவால் வ டும் என்று உணர்ந்த அந்த அரசாங்கம் மிகப் ெபரும் தாக்குதைல
இந்த

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

மீது

ேவண்டுெமன்று த ட்டமிட்டது.

ெதாடுத்து

அவர்கைள

ஒழித்துக்

கட்ட

அதுதான் இந்த யாவ ன் முதல் கம்யூனிஸ்ட்

சத வழக்கான ெபஷாவர் சத வழக்கு!
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7.

நான்கு ெபஷாவர் சதி வழக்குகள்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-அக்ேடாபர் 26, 2019

…
ரஷ்யாவ ல்

மார்க்ச யப்

பய ற்ச

ெபற்று

கம்யூனிஸ்டுகைள ஆரம்பத்த ேலேய ஒடுக்க

இந்த யா

த ரும்பும்

வ டுவெதன்று தீர்மானித்த

ஆங்க ேலய அரசாங்கம் தனது முதல் தாக்குதைல ெபஷாவரில் துவங்க யது.
மாஸ்ேகாவ லிருந்து இந்த யா த ரும்ப முயன்றவர்களில் ஒருவர் முகமது
அக்பர்.

அவரும் அவருடன் வந்த பகதூரும் ெபஷாவர் நகைர அைடய

முயன்றேபாது

1921

இவர்களுடன்

முகமது

ைகது ெசய்யப்பட்டார்.

ெசப்டம்பர்

25ஆம்

அக்பரின்

நாள்

ைகது

தந்ைதயார்

இதுதான் ெபஷாவர் சத

ெசய்யப்பட்டனர்.

ஹபீஸ்சுல்லாகானும்
வழக்கு.

இதற்கு

தாஷ்கண்டிலிருந்த ராணுவப் பள்ளிய ல் முகமது அக்பர் பய ன்றார் என்பேத
முக்க ய ஆதாரமாகச் ெசால்லப்பட்டது.
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ப ேரசர் ப ன்வருமாறு கூற னார்.

“அைமக்கப்பட்ட அரசுகைளெயல்லாம்

அகற்றுவது என்பேத ேபால்ஷ்வ க்குகளின் ேபாக்கு என்பது ஒரு ெபாது
அற வு ஆகும்.

இந்த ெபாது அற வ ைன ைவத்ேத தீர்ப்ப ைன வழங்க

முடியும்…”
(அருணன்

எழுத ய

‘இந்த ய

கம்யூனிச

இயக்க

வரலாறு’

நூலில்

ேமற்ேகாள்)
அகமது

அக்பர்கான்

(26

வயது),

அவருைடய

தந்ைதயார்

ஹபீஸ்சுல்லாகான் (வயது 52) மற்றும் பகதூர் (வயது 18) ஆக ய மூவரும்
ெபஷாவர் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டனர்.
தண்டைனப்
இச்சட்டப்

ப ரிவுச்சட்டம்

ப ரிவானது

121ஏய ன்

இங்க லாந்து

கீழ்

இம்மூவர் மீதும் இந்த யத்
சத

மன்னரும்,

வழக்கு

ேபரரசருமானவர்

யுத்தம் ெதாடுப்பதற்கு சத ெசய்தனர் என்பனவாகும்.
என்ற ஐ.ச .எஸ்.

ேபாடப்பட்டது.

ேஜ.எச்.

மீது

ப ேரசர்

அத காரிைய நீத பத யாகக் ெகாண்ட நீத மன்றம் முகமது

அக்பர்கானுக்கு மூன்றாண்டு கடுங் காவல் தண்டைனயும்,

பகதூருக்கு

ஓராண்டு கடுங் காவல் தண்டைனயும் வ த த்தது. ஹபீசுல்லாகான் மீதான
குற்றம் ந ரூப க்கப்படவ ல்ைல என்று கூற அவர் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார்.
இதுதான் முதல் ெபஷாவர் சத வழக்கு.
இரண்டாவது ெபஷாவர் சத வழக்கு
முதல் ெபஷாவர் சத
அக்பர்கான்

மீதும்

வழக்க ல் தண்டைன வ த க்கப்பட்ட முகமது

அவருடன்

ஹாசன்

மற்றும்

குலாப்

மகபூப்

ஆக ய

இருவைரயும் ேசர்த்து ேபாடப்பட்ட வழக்குதான் இரண்டாவது ெபஷாவர்
சத வழக்கு.

குற்றச்சாட்டு என்ன?

மூன்றாண்டு கடுங் காவல் தண்டைன

வ த க்கப்பட்டு முகமது அக்பர்கான் ச ைறய லிருந்தேபாது அத காரிகளுக்கு
ெதரியாமேலேய ெவளிய ல் உள்ளவர்களுக்கு ஏழு அல்லது எட்டுக் கடிதங்கள்
அனுப்ப னார் என்பதுதான்.

இந்தக் கடிதத்ைத அந்த மாகாணத்த ற்கு

ெவளிய ல் உள்ளவர்களுக்கு அனுப்ப னார் என்றும், இது ராஜ துேராகம்
என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

இந்தக் கடிதங்கள் ஒரு ரய ல் ந ைலய

ேமைடய ல் ந ன்று ெகாண்டிருந்த குலாம் மகபூப் என்பவரிடமிருந்ததால்
அவரும் ைகது ெசய்யப்பட்டார்.
www.Kaniyam.com
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எடுத்ததற்காக முகமது ஹாசன் ைகது ெசய்யப்பட்டார்.
இப்ெபாழுது இந்த மூவர் மீதும் ராஜத் துேராக வழக்கு ேபாடப்பட்டது.
இத ல் முகமது அக்பர்கானுக்கு 7 ஆண்டு கடுங் காவல் தண்டைனயும்,
அதுவும் தனிைமச் ச ைறய ல் மூன்று ஆண்டு ைவக்கப்பட ேவண்டுெமன்று
நீத பத

ப ேரசர் உத்தரவ ட்டார்.

மற்ற இருவருக்கும் 5 ஆண்டு கடுங்

காவல் தண்டைனயும், இத ல் அவர்கள் மூன்று மாதம் தனிைமச் ச ைறய ல்
அைடக்கப்பட ேவண்டுெமன்றும் உத்தரவ டப்பட்டது.
மூன்றாவது சத வழக்கு
இந்த மூன்றாவது ெபஷாவர் சத வழக்கு என்பது ‘மாஸ்ேகா சத வழக்கு’
என்ற ெபயரிலும் அைழக்கப்பட்டது.

இது 1922 - 23ஆம் ஆண்டுகளில்

நடத்தப்பட்டது. இந்த வழக்க ல் ப ன்வருபவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்கள்:
1. முகமது அக்பர் ஷா (23 வயது)
2. முகமது கவுகார் ரஹ்மான் கான் (27)
3. மீர் அப்துல் மஜித் (21)
4. ஹபீப் அகமது
5. ரபீக் அகமது (24)
6. சுல்தான் அகமது (24)
7. ெபேராசுதீன் மன்சூர் (21)
8. அப்துல் காத ர்கான்
இந்தச்

சத

வழக்க ல்

1923ஆம்

ஆண்டு

ேம

18ஆம்

ேதத

தீர்ப்பு

வழங்கப்பட்டது. இத ல் முகமது அக்பர்கான், கவுகார் ரஹ்மான்கான் ஆக ய
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இருவருக்கும்
அப்துல்

இரண்டாண்டு

மஜீத்,

ெபேராசுதீன்

கடுங்காவல்
மன்சூர்,

தண்டைன

ஹபீப்

வ த க்கப்பட்டது.

அகமது,

ரபீக்

அகமது,

சுல்தான் அகமது ஆக ய ஐவருக்கும் ஓராண்டுக் கடுங்காவல் தண்டைன
வ த க்கப்பட்டது.
மன்சூர்

அப்துல் காத ர்கான் வ டுவ க்கப்பட்டார்.

ப ன்னாட்களில்

வடேமற்குப்

பகுத ய ல்

ெபேராசுதீன்

ப ரபல

கம்யூனிஸ்ட்

தைலவராக வ ளங்க னார்.
நான்காவது ெபஷாவர் சத வழக்கு
தாஷ்கண்ட் நகரில் கூட்டப்பட்ட முதல் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் குழுவ ன்
ெசயலாளராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட முகமது ஷாப க் 1923ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் மாதம் 10ஆம் ேதத
ைகது

ெசய்யப்பட்டு

ெபஷாவருக்கு வந்தார்.

அவருக்கு

மூன்றாண்டு

உடேன அவர்

கடுங்காவல்

தண்டைன

வ த க்கப்பட்டது. இந்தக் கம்யூனிஸ்ட்டுகைள ஏன் தண்டிக்க ேறாம் என்பதற்கு
அந்த நீத பத ப ேரசர் கூற ய காரணம் ப ன்வருமாறு:
“உண்ைமயான கம்யூனிசக் ேகாட்பாட்ைட
ஏற்றுக் ெகாண்டவர்கள் என்ற காரணத்த னால்
இவர்களுக்கு இந்த தண்டைன வழங்கப்படவ ல்ைல.
மாறாக ராயும், ேபால்ஷ்வ க்குகளும் ப ன்பற்றும்
கம்யூனிசத்த ன் தூதுவர்கள் என்க ற
காரணத்தால்தான் இந்த தண்டைன!”
இந்த ய நாட்டில் மார்க்ச யத்ைதப் பரப்புவது என்ற லட்ச யத்ைத மனதார
ஏற்றுக் ெகாண்டு அப்பணிய ல் இறங்க ய இளம் முஸ்லிம் ேதாழர்கள்
ஏற்றுக்ெகாண்ட

தண்டைனகளும்,

ச த்ரவைதகளும்

ெகாடூரமானைவ.

இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ற்காக எண்ணற்ற ேவதைனகைளயும்
துன்பங்கைளயும் தாங்க இந்த ய மண்ணில் அதற்கு வ த்த ட்ட நமது இளம்
முஸ்லிம் ேதாழர்கைள கரம் உயர்த்த வாழ்த்துேவாம். அவர்தம் ந ைனைவப்
ேபாற்றுேவாம்.
ஆதாரம் : முசாபர் அகமது எழுத ய
Myself and the Communist Party of India
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8.

அமீர்ைஹதர்கான்
- ச.வீரமணி
-அக்ேடாபர் 27, 2019

…
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க முன்ேனாடிகள்
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் ந றுவனத் தைலவர்களின்
பட்டியைல

எடுத்ேதாமானால்

அவர்களில்

பலர்

மிகவும்

வசத பைடத்த

ந லவுைடைமயாளர்கள் குடும்பங்களிலிருந்து வந்தவர்களாக இருப்பார்கள்.
ேதாழர்கள் இ.எம்.எஸ்., எம்.

பசவபுன்ைனயா, ப .சுந்தரய்யா, ேஜாத பாசு,

ப .ராமமூர்த்த ேபான்ற தைலவர்கள் எல்லாம் வசத யுடன் வாழ்ந்தவர்கள்.
இவர்கள் தங்கள் வசத யான குடும்பப் ப ன்னணிைய உதற த்தள்ளிவ ட்டு,
கம்யூனிஸ்ட்டுகளாக மாற கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்ைதக் கட்டி வளர்த்தவர்கள்.
ஆனால்

மிகவும்
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இயக்கத்ைதக் கட்டி வளர்த்த ேதாழர்களும் உண்டு.
குற ப்ப டத்தக்க ேதாழர் அமீர் ைஹதர்கான்.

அவர்களில் மிகவும்

தமிழகத்த ல் கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்ைதத் ேதாற்றுவ த்தவர் அமீர் ைஹதர்கான்.
இன்ைறய பாக ஸ்தானின் ராவல்ப ண்டிக்கு அருக ல் ஒரு குக்க ராமத்த ல்
ப றந்த அமீர் ைஹதர்கானின் ெபற்ேறார் கல்வ யற வற்ற ஏைழ வ வசாய கள்.
அவரது

தந்ைத

அமீர்

இறந்துவ ட்டார்.

ைஹதர்கான்

ப ன்னர்

அவரது

ச றுவயதாக
தாயார்

இருக்கும்ேபாேத

இரண்டாம்

த ருமணம்

ெசய்துெகாள்க றார். அமீர் ைஹதர்கான், தன்னுைடய மாற்றாந் தந்ைதய டம்
பட்ட ெகாடுைமகைள வார்த்ைதகளால் வர்ணிக்க முடியாதைவகளாகும்.
ஆய னும் கல்வ கற்கும் தணியாத ஆவலால் அவர்வீட்ைடவ ட்டு ெவளிேயற
பல்ேவறு ச ரமங்களுக்கு ஆளானார். பம்பாய ல் ெதருேவாரச் ச றுவர்களுடன்
அவர் வச த்தேபாது, கப்பலில் அவருக்கு ேவைல க ைடத்தது.

அவரது

வாழ்க்ைக அதன்ப ன்னர் தைலகீழாக மாற வ ட்டது. அமீர், ெதாழிலாளியாக
மாற

தன்

ஸ்தாபனத்த றைமகைள

கப்பலிேலேய

ெவளிப்படுத்த னார்.

அெமரிக்காவ ல் ச ல காலம் வச த்தார். தன் கல்வ த் தகுத கைள வளர்த்துக்
ெகாண்டார்.

அெமரிக்காவ ல்

அெமரிக்கத்

ெதாடர்ைப ஏற்படுத்த க் ெகாண்டார்.

ெதாழிலாளர்

கட்ச யுடன்

அந்தக் கட்ச அவைர முழுைமயான

மார்க்ச ய ெலனினியக் கல்வ பய ல்வதற்காக மாஸ்ேகாவ லிருந்த கீைழத்
ெதாழிலாளர்கள் பல்கைலக் கழகத்த ற்கு அனுப்ப
கம்யூனிஸ்ட் அக லத்துடன் ெதாடர்பு ஏற்பட்டது.

ைவத்தது.

அங்ேக

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்ைதச்

ேசர்ந்த ேதாழர்கள் அவைர நுட்பமாக வ சாரைண ெசய்துவ ட்டு, கம்யூனிஸ்ட்
அக லத்த ற்குள் அவைர அனுமத த்தனர். அவர் ெபயைரயும் சகாேராவ் என்று
மாற்ற னார்கள்.
அமீர்

ைஹதர்கான்

ரஷ்யாவ ல்

இருந்த

சமயங்களில்

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத் தைலவர்களிடம் தாங்கள் சீனத்த ல் கட்ச ையக் கட்டி எழுப்புவதற்கு
உதவ

ெசய்யக்கூடிய

அளவ ற்கு

அதற்கு

இைணயாக

இருக்க ன்ற

இந்த யாவ ற்கு ஏன் உதவ ெசய்வத ல்ைல என்று சண்ைட ேபாட்டிருக்க றார்.
அவ்வாறு

சண்ைட

ேபாட்டேபாதுதான்

ேசாவ யத்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ,

சீனத்த ற்கு உதவுவது ேபாலேவ இந்த யாவ ற்கும் உதவ வந்த ருக்க றது
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ஆனால்

அந்த

உதவ கள்

சரியான

வ தத்த ல்

சரியான

தைலவர்களிடம் இந்த யாவ ற்கு வந்து ேசரவ ல்ைல என்பைதயும் அவர்
உணர்ந்தார்.
கட்ச

ப ன்னர்

அவைரேய

இந்த யாவ ற்கு அனுப்ப

ேசாவ யத்

யூனியன்

கம்யூனிஸ்ட்

ைவத்தது.

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ,

1920இல் தாஷ்கண்டில் அைமக்கப்பட்டது.

அத ல் எம்.என்.ராய், எவ்லின்

டிெரண்ட்ராய், அபனி முகர்ஜி, ேராசா ஃப ட்டிங்ேகாவ், முகமது அலி, முகமது
சபீக்,

எம்.ப .ப .டி.ஆச்சார்யா ஆக ேயார் உறுப்ப னர்களாக இருந்தார்கள்.

முகமது சஃபீக் ெசயலாளராகத் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.
அமீர் ைஹதர்கானுக்குத் ெதரிவ க்கப்பட்டது.

இந்த வ வரங்கள்

இந்தக் கட்ச ைய ெலனினும்,

ஸ்டாலினும் அங்கீகரித்தார்கள்.
ப ன்னர்

அமீர்

ைஹதர்கானுக்கு

மாதங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது.
அளித்தது.

அங்ேக

ஆயுதப்பய ற்ச

மூன்று

இது அமீருக்கு புத ய உற்சாகத்ைத

இந்த ய வ டுதைலக்காக ஆயுதப்ேபாராட்டத்த ல் இைணய

வ ரும்ப னார்.

1927இல் நவம்பர் புரட்ச ய ன் பத்தாம் ஆண்டு ந ைறவு

ெகாண்டாடப்பட்டது. உலகம் முழுவத லுமிருந்து தைலவர்கள் வந்த ருந்தனர்.
இந்த யாவ லிருந்து ேமாத லால் ேநரு,

ஜவஹர்லால் ேநரு,

நாயுடுவ ன் இைளய சேகாதரி சுஹாச னி வந்த ருந்தார்கள்.

சேராஜினி
சுஹாச னி

பல்கைலக் கழகத்த ல் மாணவராகச் ேசர்க்கப்பட்டு அமீர் ைஹதர்கானுக்கு
அற முகப்படுத்தப்பட்டார்.

1927 இறுத ய ல் அமீர் ைஹதர்கான் ேசாவ யத்

யூனியன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் உறுப்ப னராகச் ேசர்ந்தார். ப ன்னர் அமீர்
ைஹதர்கான் ெசஞ்ேசைனய ன் மூத்த அத காரி ஒருவரின் தைலைமய ல்
ச ல ெதாழிற்சாைலகள், அருங்காட்ச யகங்கள், க ெரம்ளின், ெலனின்க ராட்
ஆக ய இடங்களுக்குப் பயணமாகச் ெசன்றனர். புரட்ச ப் பைடகள், புரட்ச ைய
வழிநடத்த ய ஸ்ேமாலன்க் ந றுவனத்துக்கு அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டார்கள்.
குளிர்கால அரண்மைனக்கும், புரட்ச ய ன் முதல் குண்ைட ெவடித்த கப்பலான
அேராராவுக்கும் அவர்கள் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டனர்.

புரட்ச க்கு முன்

புரட்ச யாளர்கள் ச ைற ைவக்கப்பட்டிருந்த பாதாளச் ச ைறகளுக்கும் அவர்கள்
ெசன்றனர்.
பல்கைலக் கழகத்த ல் அமீர் ைஹதர்கானின் கல்வ
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சீனாவ ல் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ப ன்வாங்க ய ப றகு எம்.என்.ராய் கம்யூனிஸ்ட்
அக லத்த ன்

அைனத்துப்

ெபாறுப்புகளிலிருந்தும்

அந்தப் பதவ காலியாக இருந்தது.
ெபட்ேராவ்ஸ்க

பார்த்து

வ டுவ க்கப்பட்டு,

அந்தப் ெபாறுப்ைப தற்காலிகமாக

வந்தார்.

இப்ேபாைதய

ைஹதர்கான் எங்கு ெசல்ல ேவண்டும் என்பதாகும்.

ேகள்வ

அமீர்

அமீர் ைஹதர்கான்,

ெபட்ேராவ்ஸ்க ய டம் “நான் இந்த யாவுக்குத் த ரும்ப வ ரும்புக ேறன்” என்றார்.
மக ழ்ச்ச யைடந்த ெபட்ேராவ்ஸ்க , “இந்த யாவ ல், முைறயான கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச இல்ைல.

நீங்கள் அங்கு கடினமாக உைழக்க ேவண்டும்.

ப ரிட்டிஷ்

உளவு அைமப்ப டம் வலுவானவ தத்த ல் வைலப் ப ன்னல் உள்ளது. உலகம்
முழுதும் எல்லா மூைலகளிலும் அது இருக்க றது. அவர்களது கடற்பைடயும்
மிக வலிைமயாக உள்ளது.

உலக ன் ெபரும்பாலான துைறமுகங்களில்

அவர்களது கப்பல்கள் நங்கூரமிட்டுள்ளன.
ஜாக்க ரைதயாக இருக்க ேவண்டும்,”
இந்த யாவுக்கு அனுப்ப

நீங்கள் இந்த யாவ ல் மிகவும்

என்று கூற

ைவக்கப்பட்டார்.

அமீர் ைஹதர்கான்

இவ்வாறு அந்தக் காலத்த ல்

சர்வ ேதச அளவ ல் உலக ல் உள்ள அைனத்து நாடுகளிலும் இருந்துவந்த
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச களின் ஒருங்க ைணப்புக் குழுவாக அன்ைறய த னம்
ெசயல்பட்டுவந்த
இயக்கத்ைதக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்டி

அக லத்தால்,

எழுப்புமாறு

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட்

அனுப்ப ைவக்கப்பட்டவர்தான்

அமீர்

ைஹதர்கான்.
அவர் இந்த யா வந்தப றகும் அவரால் அவ்வளவு எளிதாக இங்ேக
ெசயல்படமுடியவ ல்ைல.

ெசயல்படவ டவ ல்ைல.

அவற்ைற வ வரமாகத்

ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று வ ரும்ப னால், “அமீர் ைஹதர்கான்
– காவ யம் பைடத்த கம்யூனிஸ்ட்” என்ற தைலப்ப ல் ெவளியான நூைல
படிக்க ேவண்டும். ஆமீர் ைஹதர்கானின் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற அவரிடம்
ேநரிைடயாகக் ேகட்டுப் ெபற்ற டாக்டர் அயூப் மிர்சா என்பவர் எழுத ய
நூைல மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் அரச யல் தைலைமக் குழு
உறுப்ப னராக இருந்த முகமது அமீன் மிகச் ச றப்பாகச் சுருக்க ஆங்க லத்த ல்
அளித்த ருந்தார்.

அைத க .ரேமஷ், மிக அற்புதமாகத் தமிழாக்கம் ெசய்து

பாரத புத்தகாலயம் ெவளிய ட்டிருக்க றது. அமீர்ைஹதர்கானின் வாழ்க்ைக
வரலாற்ைற ஒவ்ெவாருவரும் அவச யம் அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
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ரஷ்யப் புரட்சிைய வரேவற்ற முதல் உலகக்
கவிஞன்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-அக்ேடாபர் 29, 2019

…
மகத்தான ரஷ்யப் புரட்ச ெவற்ற ெபற்ற ப ன், அைதக்குற த்து பல்ேவறு
நாடுகளின் கவ ஞர்கள், எழுத்தாளர்கள் அதற்குப் புகழ்மாைல சூட்டியுள்ளனர்.
ஆனால் ெசன்ற நூற்றாண்டின் துவக்கத்த லிருந்ேத ரஷ்ய ந ைலைமைய
உன்னிப்பாகக் கவனித்து வந்த தமிழகத்த ன் மகாகவ சுப்ரமணிய பாரத யார்
அந்த புரட்ச ெவற்ற அைடந்த வுடேனேய வாழ்த்துப் பா பாடிய உலக ன் முதல்
கவ ஞராவார்.

பத்த ரிைகயாளராக தன் வாழ்ைவத் துவங்க யத லிருந்து

உலக அரச யலில் ஆர்வம் ெகாண்டிருந்த பாரத , இரண்டு ேபாராட்டங்கைள
www.Kaniyam.com

62

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

உன்னிப்பாகக் கவனித்து வந்தார். ஒன்று, 700 ஆண்டுகளாக நைடெபற்று
வந்த அயர்லாந்து வ டுதைலப் ேபார், மற்ெறான்று ஜார் மன்னனுக்ெகத ரான
ரஷ்ய மக்களின் ேபாராட்டம்.

1905ஆம் ஆண்டில் தன்னிடம் ேகாரிக்ைக

மனு அளிக்க வந்த ரஷ்ய மக்கைள ஜார் மன்னன் நூற்றுக்கணக்க ல் சுட்டுக்
ெகான்றைதக் கண்ட பாரத , தான் நடத்த வந்த ‘இந்த யா’ பத்த ரிைகய ல்
ப ன்வருமாறு எழுத னார்:
சுயாதீனத்த ன் ெபாருட்டும் ெகாடுங்ேகான்ைம நாசத்த ன்
ெபாருட்டும் நமது ருஷ்யத் ேதாழர்கள் ெசய்து வரும்
உத்தமமான முயற்ச கள் மீது ஈசன் ேபரருள்
ெசலுத்துவாராக”
இச்சம்பவம் நடந்த 12ஆண்டுகளுக்குப் ப ன்னர் 1917ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி
மாதத்த ல் ரஷ்யாவ ல் முதலாளித்துவ ஜனநாயகப் புரட்ச
ஜார்

மன்னன்

பதவ ய லிருந்து

அகற்றப்பட்டு

தைலைமய ல் அரசாங்கம் அைமந்தேபாது,

நைடெபற்று

ெகரன்ஸ்க

பாரத

என்பவன்

தன் பத்த ரிைகய ல்

காக்காய் ‘பார்லிெமண்ட்’ என்ற கட்டுைரய ல் எழுத னார்:

“ேகட்டீர்களா,

காகங்கேள, அந்த ருஷ்யா ேதசத்து ஜார் சக்கரவர்த்த ைய இப்ேபாது அடித்துத்
துரத்த வ ட்டார்களாம்.

அந்த ஜார் ஒருவனுக்கு மாத்த ரம் ேகாடான ேகாடி

சம்பளமாம்” இந்தக் கட்டுைரைய பாரத எழுத 7 மாத காலத்த ற்குள்ளாகேவ
அவ்வாண்டு நவம்பர் 7ஆம் ேதத
தைலைமய ல் ெவற்ற ெபற்றது.

மகத்தான ரஷ்யப் புரட்ச

ெலனின்

அைதக் கண்டு மக ழ்ச்ச யைடந்த பாரத

பாடினார்:
“மாகாளி பராசக்த உருச ய நாட்
டினிற் கைடக்கண் ைவத்தாளங்ேக
ஆகாெவன் ெறழுந்தது பார் யுகப்புரட்ச
ெகாடுங்ேகாலன் அலற வீழ்ந்தான்…”
ெலனின் புகைழ பாரத மற்ெறாரு பாடல் மூலம் ெவளிப்படுத்துக றார்:
‘காைலப் ெபாழுது’ என்ற பாடலில் குருவ யும், காக்ைகயும் ேபச க்ெகாள்வது
ேபாலவும், குருவ அப்ெபாழுது ‘கற்றற ந்த காக்ைகேய ேபசுக நீ’ என்பதாகவும்.

www.Kaniyam.com

63

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

உடேன காக்ைக ேபசுவதாகவும் பாரத ஒரு கவ ைத எழுத ய ருக்க றார்:
“அப்ேபாது காக்ைக, அருைமயுள்ள ேதாழர்கேள ெசப்புேவன் ேகளீர்!
ச ல நாளாகக் காக்ைகயுள்ேள ேநர்ந்த புதுைமகைள நீர் ேகட்டற யீேரா?
சார்ந்து ந ன்ற கூட்டமங்கு சாைலய ன் ேமற்கண்டீேர? மற்றந்தக் கூட்டத்து
மன்னவைன காணீேர? கற்றற ந்த ஞானி கடவுைளேய ேநரவான்; எழுநாள்
முன்ேன இைறமகுடந் தான் புைனந்தான் வாழியவன் எங்கள் வருத்த ெமலாம்
ேபாக்க வ ட்டான் ேசாற்றுக்குப் பஞ்சமில்ைல, ேபாரில்ைல, துன்பமில்ைல
ேபாற்றற் குரியான் புதுமன்னன் காணீேரா?”

என்று காக்ைக மூலம்

ெலனிைனப் புகழ்க றார் பாரத .
ரஷ்யா

குற த்து

ெவளிவரும்

தகவல்கைள,

உள்நாட்டு

மற்றும்

ெவளிநாட்டு எத ரிகைள ெலனின் ச ரமத்துடன் சமாளிப்பைதக் கண்ட பாரத
ெலனின் ேமல் இரக்கம் ெகாண்டு கூறுக றார்: “… ப றகு எனக்கு ருஷ்யக்
குடியரச ன் தைலவனாக ய ெலனின் என்பவனுைடய ஞாபகம் வந்தது.
உரலுக்கு ஒரு பக்கம் இடி, மத்தளத்துக்கு இரண்டு பக்கம் இடி, ஶ்ரீமான்
ெலனினுக்ேகா லட்சம் பக்கத்த ேல….”

15 ேகாடி மக்கைள ரஷ்யாவ ல்

ஈர்த்துள்ள ெபாது வுைடைம லட்ச யம் 30 ேகாடி மக்கைளக் ெகாண்ட
இந்த யாவ ற்கு வந்தால் எத்தைகய புதுைம ஏற்படும் என்று கற்பைன
ெசய்த பாரத “பாரத சமுதாயம் வாழ்கேவ.. வாழ்க வாழ்க…” என்ற பாடலில்
பாடுக றார்:
“பாரத சமுதாயம் வாழ்கேவ- வாழ்க, வாழ்க
பாரத சமுதாயம் வாழ்கேவ - ஜய ஜய ஜய ஜய
பாரத சமுதாயம் வாழ்கேவ
முப்பது ேகாடி ஜனங்களின் சங்க
முழுைமக்குப் ெபாது உைடைம
ஒப்ப லாத சமுதாயம்
உலகத்துக் ெகாரு புதுைம - வாழ்க!
மனித ருணைவ மனிதர் பற க்கும்
வழக்க மினி யுண்ேடா?
மனிதர் ேநாக மனிதர் பார்க்கும்
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வாழ்க்ைக மினி யுண்ேடா?
இனிெயாரு வ த ெசய்ேவாம் - அைத
எந்த நாளுங் காப்ேபாம்
தனி ெயாருவனுக் குணவ ல்ைல ெயனில்
ஜகத்த ைன யழித் த டுேவாம்
எல்லாரு ேமார் ந ைற எல்லாருேமார் வ ைல
எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர் நாம்
எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர் ஆம்
எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்
பாரத சமுதாயம் வாழ்கேவ! ஜய ஜய ஜய”
பாரத சமுதாயம் அவருைடய கைடச ப் பாடல்களில் ஒன்றாகும்.
ரஷ்யப்

புரட்ச யானது

மாெபரும்

மாறுதைல

உருவாக்கப்

ேபாக ற

மகத்தான சக்த என்று பாரத தன் வாழ்வ ன் இறுத வைர உறுத யான
நம்ப க்ைக ெகாண்டி ருந்தார்.

அவர் மைறவதற்கு ச ல மாதங்கள் முன்பு,

1921ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்த ல் ‘சுேதசமித்த ரன்’ ஏட்டில் தான் எழுத ய
கட்டுைரய ல் தனது ஆழ்ந்த நம்ப க்ைகைய ெவளிய ட்டுள்ளார்.
“இந்தப் பூமிய ல் நாேம ெநடுநாள் இருந்து பலவ த ந யாயங்கள்
நடந்து ந ைறேவறுவைதப் பார்க்கப் ேபாக ேறாம்
“பூமிய ல் நல்ல யுகம் ேதான்றப் ேபாக றது
“மனித ஜாத முழுைமக்கும் வ டுதைல உண்டாகப் ேபாக றது
“ருஷ்ய ராஜ்யப் புரட்ச யானது இனி வரப்ேபாக ற நற்காலத்த ன் முன்
அைடயாளங்களில் ஒன்று. “பூமி தூளாகாது
“மனிதர் ஒருவருக்ெகாருவர் ெசய்யும் அநீத தூளாகும்.”
இந்தக் கட்டுைரக்கான ஆதாரம் :
தமிழகத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் ேதாற்றமும் வளர்ச்ச யும்
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10. ெசௗகத் உஸ்மானி
- ச.வீரமணி
-அக்ேடாபர் 30, 2019

…
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க முன்ேனாடிகள் - 5
இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

உருவாவதற்கு முன்ேப, நாட்டில் ஆட்ச

ெசய்துவந்த ப ரிட்டிஷ் ஏகாத பத்த யவாத களுக்கு எத ராக நாடு முழுதும்
பல்ேவறு ைமயங்களில் பல்ேவறு ேதாழர்கள் ெசயல்பட்டுவந்த ருக்க ன்றனர்.
அவர்களில் ெசௗகத் உஸ்மானியும் ஒருவராவார்.

ெசௗகத் உஸ்மானி

ராஜஸ்தான் மாந லம் ப கானீரில் 1901இல் ப றந்தார். அவரது இயற் ெபயர்
ெமௗலா ப

அவர் ெமௗலானா ெசௗகத் அலி அவர்களின் தீவ ர அப மானி

யாக மாற யதால் தன் ெபயைர ெசௗகத் உஸ்மானி என மாற்ற க்ெகாண்டார்.
ெசௗகத் உஸ்மானிக்கு, பத்து வயதாக இருக்கும்ெபாழுது, அவரது பாட்டி
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‘கத்தார்’ (‘Ghaddar’) எனப்படும் 1857 கலகம் உருவான சமயத்த ல் நம்
மக்கள் மீது ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்கள் கட்டவ ழ்த்துவ ட்ட பயங்கர மான
அட்டூழியங்கைளக்

கைத,

கைதயாக

ஆட்ச யாளர் களுக்கு எத ராக,
வ ைதத்த ருந்தார்.

வ வரித்து,

அவரிடம்

ப ரிட்டிஷ்

மிகவும் ஆழமானமுைறய ல் ெவறுப்ைப

ஆய னும் ெசௗகத் உஸ்மானிய டம் 1917இல்தான் ஒரு

ெதளிவான அரச யல் வ ழிப்புணர்வு ஏற்பட் டது.

இதைன அவர் மிகவும்

வ ரிவான வைகய ல் சுமார் 552 பக்கங்களில் சுயசரிைத யாக எழுத
இருக்க றார். அது, அன்ைறக் க ருந்த ேசாவ யத் யூனியனிலும் (USSR) மற்றும்
ெஜர்மன் ஜனநாயகக் குடியரச லும் (GDR) க ழக்கத்த யப் ப ரிவ ல் ஓர் ஆய்வுப்
ெபாரு ளாக (research study) மாற இருந்தது.
1917இல் நைடெபற்ற மாெபரும் நவம்பர் புரட்ச , அேநகமாக அைனத்து
ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் காலனியாத க்க நாடுகளி லும் நைடெபற்ற வ டுதைலப்
ேபாராட்டங் களின் மீது ஓர் ஆழமான தாக்கத்ைத ஏற் படுத்த யது.
சமயத்த ல்,

ரஷ்யாவ ல்

ெதாழிலாளர்கள்-வ வசாய களின்

அந்த

ெசஞ்ேசைன

ெபற்ற வரலாற்றுச்ச றப்புமிக்க ெவற்ற கள் ெசௗகத் உஸ்மானிய டம் எழுச்ச
ய ைனயும் ஆர்வத்த ைனயும் ஏற்படுத்த ன.

இதன் பாத ப்ப ன் காரணமாக

ேசாவ யத்யூனி யனில் நைடெபற்றைதப்ேபால ஒரு ெசம்பைடப் புரட்ச ைய
இந்த யாவ லும் நடத்த ேவண்டும் என்று ெசௗகத் உஸ்மானி வ ருப்பம்
ெகாண்டார்.

இேத ேபான்ற கருத்து ெகாண்ட இைளஞர்கள் பலருடன்

இந்த யாவ லிருந்து, ேசாவ யத் யூனியனுக்கு நடந்ேத ெசன்றார்.
மாதத்த ல்

இந்த யாவ லிருந்து

நாட்டிற்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்.

ெவற்ற கரமாக

ெவளிேயற ,

1920 ேம
ேசாவ யத்

இவரும், இதர இந்த ய இைளஞர்களும்,

(ெமாத்தம் 36 ேபர்) ெசஞ்ேசைனய ன் ஓர் அங்கமாகேவ மாற னார்கள்.
ெசஞ்ேசைனய ல் ேசர்ந்தப ன் ச ல எத ர்ப் புரட்ச க் குழுக்களுக்கு எத ராக
நைட ெபற்ற ேபார்களில் பங்குெகாண்டு ெவற்ற

ெபற்ற ருக்க றார்கள்.

ேசாவ யத் யூனியனில் ெசௗகத் உஸ்மானி கற்ற கல்வ , அவருக்குள்ேள
மார்க்ச ய-ெலனினியத்த ன் உண்ைமயான ேபாதைன கைளப் படிப்படியாகப்
புகட்டி அவைரத் ெதளிவுபடுத்த யது.
உத்ேவகமூட்டும்
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அவருக்க ருந்த அளவ டற்கரிய அன்பு மூன்று முைற அந்நாட்டிற்குச் ெசன்று
வர அவைரக் கட்டாயப்படுத்த யது.
அவர்

ஒரு

புத்தகமாக

இந்த அனுபவங்கள் அைனத்ைதயும்

ெவளிய ட்டிருக்க றார்.

இந்தப்

பயணங்கள்,

ெவவ்ேவறான மூன்று கால கட்டங்களில், ெவவ்ேவறான சூழ்ந ைல களில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.

ஒவ்ெவாரு

முைறயும்

அந்நாட்டிற்குச்

ெசன்று

அந்நாட்டு மக்களுடன் இரண்டறக் கலந்தப ன் அவ ருைடய ச ந்தைனகளும்
ெசயல்பாடுகளும் அபரிமிதமான அளவ ல் வளம் ெபற்றன.
இதன்காரணமாகத்தான்
ேபால்ஷ்வ க் சத

1923இல்

கான்பூரில்

நைடெபற்ற

வழக்க ல் குற்றம்சாட்டப்பட்டு வ சாரைணக் ைகத யாக

ஒவ்ெவாருநாளும்

15

ைமல்கள்

அவைர

நடக்க

ைவத்ேத

கூட்டிச்

ெசன்ற ேபாதும்கூட அந்தத்துன்பங்கள் எல்லாம் அவருக்குப் ெபரிதாகத்
ேதான்றவ ல்ைல.
பயணங்கள்
என்ற

ஒரு

(ேசாவ யத்

தைலப்ப ல்

புரட்ச யாளனின்
யூனியனில்

ெசௗகத்

ச ற து

உஸ்மானி

அனுபவங்கைளத் ெதாகுத்து எழுத

வரலாற்றுச்
காலம்

தன்

ச றப்பு

தங்க ய ருத்தல்)

பயணங்கள்

ய ருக்க றார்.

மிக்க
குற த்த

முதல் பயணத்ைத

ெசௗகத் உஸ்மானி ெபஷாவரிலிருந்து மாஸ்ேகாவ ற்கு ேமற்ெகாண்டார்.
அப்ேபாதுதான் தாஷ்கண்ட் ெசன்ற ருக்க றார்.
கலந்துெகாண்டிருந்த ருக்க றார்.

மாஸ்ேகா உச்ச மாநாட்டில்

ேசாவ யத் யூனியன் ப ன்பற்ற ய புத ய

ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைககளின் அத சயங்கைளக் கண்டு வ யந்த ருக்க றார்.
இரண்டாவது பயணம் கராச்ச ய லிருந்து மாஸ்ேகாவ ற்குச் ெசன்றதாகும்.
இந்த சமயத்த ல்தான் அவர் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் ஆறாவது ேபராயத்த ல்
(காங்க ரச ல்) பங்ேகற்றார்.

இதுபற்ற

‘ேசாவ யத் யூனியனில் எனது

அனுபவங்கள் (1920-21)’ என்ற ச று நூல் ெவளிய ட்டிருக்க றார்.
மூன்றாவது

பயணத்ைத

ேமற்ெகாண்டிருக்க றார்.

த ல்லிய லிருந்து

மாஸ்ேகாவ ற்கு

1928-ஆம் ஆண்டு ேம மாத ெதாடக்கத்த ல்,

ெசௗகத் உஸ்மானி த ல்லிய ல் இருந்து உத்தரப் ப ரேதசத்த ற்குச் ெசன்று,
அங்கு, பண்டித ஜவகர்லால் ேநரு உள்ளிட்ட பலைர சந்த க்க வ ரும்ப னார்.
ெசன்ைனய ல் நைடெபற்ற காங்க ரஸ் மாநாட்டின் ேபாது பல முைற அவைர
சந்த த்த ருந்தாலும், அவருடன் தனித்துப் ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் வாய்க்க
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வ ல்ைல.

அலகாபாத்த ல் உள்ள அக ல இந்த ய காங்க ரஸ் கமிட்டிய ன்

அலுவல கத்த ல் ேநருைவ சந்த க்க ஏற்பாடு ெசய்து தரப்பட்டது.

‘ரஷ்யப்

புரட்ச ய ன் ஒரு பக்கம்’ (A page from the Russian Revolution) என்ற தனது நூலின்
ைகெயழுத்துப் படிைய ேநரு வ டம் காண்ப த்து, அதற்கு ஒரு அற முக உைர
எழுத த்தரக் ேகாரியேபாது, கனிவுடன் இணங்க ய ேநரு, அவ்வாேற எழுத ,
அைத அன்று மாைலய ேலேய ெசௗகத் உஸ்மானி ய டம் வழங்க னார். அந்த
அருைமயான அற முக உைரயுடன் அந்த நூலின் ைகெயழுத்துப் ப ரத , நாடு
முழுவதும் ேதடுதல் ேவட்ைடய ல் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துைற ய ன் ைககளில்
ச க்காமல், மாஸ்ேகாைவச் பாதுகாப்பாக ெசன்றைடந்தது.
ெசௗகத் உஸ்மானி, கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் மூன்றாவது காங்க ரஸ்
(ேபராயம்) மாஸ்ேகாவ ல் நைடெபற்றேபாது இந்த யாவ
வீேரந்த ரநாத்

சட்ேடா

பாத்யாயா

(சேராஜினி

லிருந்து ெசன்ற

நாயுடுவ ன்

சேகாதரர்),

புேபந்த ரநாத் தத்தா (ஸ்வாமி வ ேவகானந் தரின் சேகாதரர்), ப . கங்ேகாஜி,
டாக்டர் தரக்னாத் தாஸ், டாக்டர் அப்துல் வக த், குலாம் அம்ப யா கான்
லுஹானி, நம்ப யார், ெசண்பகராமன் ப ள்ைள, தாஸ்குப்தாக்கள், அக்ேனஸ்
ஸ்ெமட்லி (ெபண்) முதலான ேதாழர்கைளச் சந்த த்த ருக்க றார். என்.என்.ராய்,
ெசௗகத்

உஸ்மானிக்கு

ேபராயத்த ல்

கலந்துெகாள்வதற்கான

மத ச்சீட்ைட வாங்க க் ெகாடுத்த ருந்தார்.
ெசன்ைன

வந்த ருந்த

சமயத்த ல்

அனு

ேதாழர் ெசௗகத் உஸ்மானி

உடல்நலிவுற்று,

ச ங்காரேவலர்

இல்லத்த ல்தான் தங்க ய ருந் தார். அேதேபான்று பகத்ச ங் மற்றும் அவருடன்
இைணந்து ெசயல்பட்ட ேதாழர்களுடனும் ெசௗகத் உஸ்மானி ெநருங்க ய
ெதாடர்ப ைன ைவத்த ருந்தார்.
ப ரிட்டிஷார் இந்த யாைவ ஆண்ட ேபாது, லண்டனில் உள்ள ப ரிட்டிஷ்
நாடாளு மன்றமான ஹவுஸ் ஆப் காமன்ஸ் (House of Commons) அைவக்கு
இந்த யாவ லிருந்து
எம்.ப .

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

தாதாபாய் ெநௗேராஜி.

ஆச யாைவச்

ேசர்ந்த

முதல்

இவருக்கு அப்ேபாது ஜின்னா தீவ ரமாகப்

ப ரச்சாரம் ெசய்து அவைர ெவற்ற ெபறைவத் தார். அேதேபான்று ெசௗகத்
உஸ்மானியும், இந்த யாவ லிருந்து ஹவுஸ் ஆப் காமன்ஸ் அைவக்கு ேபாட்டி
ேபாட்டார்.
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1929இல்
இருந்த

மீரட்

ெசௗகத்

சத

வழக்க ற்காக

உஸ்மானிைய,

க ேரட்

தனது ேவட்பாளராக ந றுத்த யது.
ெசய்துவந்த
ெசல்ல

அக்க ரமங்கைள

ேவண்டும்

ெசய்யப்பட்டு,

ப ரிட்டன்

இந்த

ஆங்க ல

என்பதற்காக

இவைர ந ற்க ைவத்தது.

ைகது

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

யாவ ல் ப ரிட்டிஷார் ஆட்ச

மக்கள்

க ேரட்

ச ைறய ல்

மத்த ய ல்

ப ரிட்டன்

ெகாண்டு

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

இவர் எத ர்த்துப் ேபாட்டிய ட்ட ேவட்பாளர் ேவறு

யாருமில்ைல. சர் ஜான் ைசமன் என்பவர்தான். (இந்தப்ேபர்வழிதான் ப ன்னர்
1930இல் இந்த யாவ ற்கு வந்தார்.
அைமக்கப்பட்டது.)

அவர் தைலைமய ல் ைசமன் கமிஷன்

எனினும் ெசௗகத் உஸ்மானி ேதால்வ யைடந்தார்.

ப ன்னர் 1931இல் ஹவுஸ் ஆக் காமன்ஸ்க்கு ேதர்தல் நைடெபற்றேபாதும்
ெசௗகத் உஸ்மானி க ேரட் ப ரிட்டன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச சார்ப ல் ேதர்தலில்
ேபாட்டிய ட்டார்.

லண்டனி

லிருந்து

கம்யூனிஸ்ட்டுகள்

அைனவரும்

ஒன்று த ரண்டு ெசௗகத் உஸ்மானிக்காகப் ப ரச்சாரம் ேமற்ெகாண்டனர்.
அப்ேபாதும் ெசௗகத் உஸ்மானி ச ைறய ல்தான் இருந்தார்.
எம்.என்.ராய ன் கட்டைளகளுக்க ணங்க ெசௗகத் உஸ்மானி கான்பூரிலும்,
பனாரஸி லும் இயக்க ேவைலகைளச் ெசய்து வந்தார்.
இறந்தார்.

ப ன்னர் 1978இல்

இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் உருவாவதற்கு முன்ேப,

1917க்குப்ப ன் ேதாழர் ெசௗகத் உஸ்மானி ேபான்று எண்ணற்ற ேதாழர்கள்
இந்த ய

வ டுதைலப்

ேபாராட்டத்த ற்காக

தங்கள்

உடல்-ெபாருள்-ஆவ

அைனத்ைதயும் அளித்துள்ளனர். அவர்களுைடய வாழ்க்ைக நம் எத ர்கால
நடவடிக்ைககளுக்கு உந்து சக்த யாக இருந்த டும் என்பது த ண்ணம்.
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11. கான்பூர் சதி வழக்கு
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 1, 2019

…
1921 - 24ஆம் ஆண்டுகளில் ெபஷாவரில் கம்யூனிஸ்ட் சத வழக்குகள்
நைடெபற்று

வந்தேபாது,

ெசன்ைனய லும்,

பம்பாய லும்

கல்கத்தாவ லும் கம்யூனிஸ்ட் கருத்துப் ப ரச்சாரம் ப ரபலமாக
ஏற்ெகனேவ

ெசான்னதுேபால்

ெசன்ைனய ல்

ச ங்காரேவலர்

மற்றும்
வந்தது.
தமிழ்,

ஆங்க லப் பத்த ரிைககைளயும் பம்பாய ல் டாங்ேக ‘ேசாசலிஸ்ட்’ என்ற
பத்த ரிைகையயும் கல்கத்தாவ ல் முசாபர் அகமது ஒரு பத்த ரிைகையயும்
நடத்த ஆங்க ேலய - எத ர்ப்புப் ப ரச்சாரத்ைதயும் மார்க்ச ய ப ரச்சாரத்ைதயும்
நடத்த வருவைதயும் இந்த இடங்களில் கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் உருவாக
வருவைதயும்

கண்டு

ஆத்த ரம்

ெகாண்ட

ஆங்க ேலய

அரசாங்கம்

ச ங்காரேவலர், டாங்ேக மற்றும் முசாபர் அகமது ஆக ய மூவைரயும் ைமயமாக
www.Kaniyam.com

71

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

ைவத்து ெதாடுத்த வழக்குதான் கான்பூர் சத வழக்கு.
1923ஆம்
உஸ்மானி,
ைகது

ஆண்டு
குலாம்

ேம

மாதத்த ல்

உேசன்

ெசய்யப்பட்டனர்.

ஆக ய

முசாபர்

மூவரும்

ெசன்ைனய ல்

அகமது,

ெவவ்ேவறு

ெசௗகத்
இடங்களில்

காவல்துைறய னர்

ச ங்கார

ேவலைரக் ைகது ெசய்ய வந்தேபாது, அவர் ைடபாய்டு காய்ச்சலில் மிகவும்
பாத க்கப்பட்டிருந்தார்.

அவைரப் பரிேசாத த்த ஆங்க ேலய அரசாங்க

ெபரிய மருத்துவர் ச ங்காரேவலைர கான்பூர் ெகாண்டு ெசல்ல அனுமத
தரவ ல்ைல. ஆங்க ேலய அரசாங்கம் ஏற்ெகனேவ ஒரு த ட்டம் ைவத்த ருந்தது.
ெபஷாவர் நகரில் ‘மாஸ்ேகா வழக்கு’ என்ற கம்யூனிஸ்ட் சத வழக்கு நடந்து
ெகாண்டிருந்த ேநரத்த ேலேய அந்த வழக்க ல் ெசௗகத் உஸ்மானிையயும்,
முசாபர் அகமதுைவயும் ேசர்க்க அது த ட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால் வடேமற்கு
எல்ைல மாகாணத்த ல் ப ரதம கமிஷனராக இருந்த சர் ஜான் மாேப என்பவர்
இதற்குச் சம்மத க்க மறுத்தார். இந்த இரண்டு ேபைரயும் வழக்க ல் ேசர்த்தால்
மீண்டும் துவக்கத்த லிருந்து வ சாரைண நைடெபற ேவண்டும், எனேவ
அைதச் ெசய்ய முடியாது என மறுத்துவ ட்டார்.
இந்த யாவ ல் கம்யூனிசக் கருத்துக்கள் பரவுவது தனது ஆத க்கத்த ற்கு
ஆபத்தானது

என்று

ஆங்க ேலய

இயக்கத்ைத

அழிப்பதற்காக

அரசாங்கம்

கம்யூனிஸ்ட்

கருத யதால்

அக லத்ேதாடு

அது

அந்த

ேநரடியாகவும்,

கடிதம் மூலமாகவும் ெதாடர்பு ெகாண்டுள்ள இந்த யர்கள் அைனவைரயும்,
ச ைறய லைடக்க

ஒரு

குற்றப்

சத வழக்குதான் கான்பூர் சத

பத்த ரிைகையத்
வழக்கு.

ெசய்ய ேவண்டுெமன்று அது த ட்டமிட்டது.

தயாரித்தது.

அந்த

முதலில் 105 ேபைர ைகது
ப ன்னர் அது படிப்படியாகக்

குைறக்கப்பட்டு இறுத ய ல் ப ன்வரும் எட்டு ேபர் மீது வழக்கு ெதாடர முடிவு
ெசய்தது.
1. எம்.என்.ராய்
2. ெமௗலாபக் ஷ் என்ற ெசௗகத் உஸ்மானி
3. முசாபர் அகமது
www.Kaniyam.com

72

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

4. குலாம் ஹூேசன்
5. நளினி குப்தா
6. ராம் சரண்லால் சர்மா
7. எஸ்.ஏ.டாங்ேக
8. ச ங்காரேவலர்
இந்த எட்டுப் ேபர் மீதும் 1898ஆம் வருடத்த ய குற்றப் ப ரிவு சட்டத்த ன்
196 ப ரிவ ன்கீழ் கீழ்க்காண்ேபார் மீது மாவட்ட நீத மன்றத்த ன் வழக்ைகத்
ெதாடரும் படி இந்த யாவ ன் கவர்னர் ெஜனரல் 1923ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி
27ஆம் ேதத உத்தரவ ட்டார். இந்த எட்டுப் ேபரில் என்.என்.ராய் ெஜர்மனிய ல்
இருந்ததால் அவைரக் ைகது ெசய்ய முடியவ ல்ைல.

அேதேபால் ராம்

சரண்லால் சர்மா ப ெரஞ்சுப் ப ரேதசமான பாண்டிச்ேசரிய ல் அைடக்கலம்
புகுந்த ருந்ததால் அவைரக் ைகது ெசய்ய முடியவ ல்ைல.

ஏற்ெகனேவ

ெசான்னதுேபால் ச ங்காரேவலைர மருத்துவ காரணத்தால் ைகது ெசய்ய
முடியவ ல்ைல.
குற்றம்

குலாம்

சாட்டப்பட்ட

உேசன்

முகமது

என்பவர்

ஷாப

ெபஷாவர்

என்பவருக்கு

தருவதாக வாக்களித்து அப்ரூவராக மாற னார்.
ெசய்யப்படவ ல்ைல.
அகமது,

நளினி

சத

வழக்க ல்

எத ராக

சாட்ச யம்

எனேவ அவர் ைகது

எனேவ இறுத யாக ெசௗகத் உஸ்மானி, முசாபர்

குப்தா,

எஸ்.ஏ.டாங்ேக

குற்றப் பத்த ரிைக சாட்டப்பட்டது.
முசாபர் அகமதுவுக்காகவும்,

ஆக ய

நால்வர்

மீது

மட்டும்

மணிலால் டாக்டர் என்ற வழக்கற ஞர்

ெசௗகத் உஸ்மானிக்காகவும் வாதாடினார்.

கப ல்ேதவ் மாளவ யா என்ற வழக்கற ஞர் டாங்ேகவ ற்காகவும்,
குப்தாவுக்காகவும் வாதாடினார்.

நளினி

முதலில் லண்டனில் இருந்த கம்யூனிஸ்ட்

பாதுகாப்புக்குழு இந்த வழக்க ல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்காக ப ரபல
வழக்கற ஞர்

முகமது

அலி

ஜின்னாைவத்தான்

ேகட்டுக்

ெகாண்டது.

ஆனால் அவர் 30 ஆய ரம் ரூபாய் ேவண்டுெமன்று ேகட்டார். ஏெனன்றால்
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அரசாங்க வழக்கற ஞருக்கு அரசாங்கம் த னமும் 1000 ரூபாய் ெகாடுத்தது.
ஜின்னாவுக்கு கம்யூனிஸ்ட் பாதுகாப்புக்குழு அவ்வளவு பணம் தர இயலாத
ந ைலய ல் அவர் ஆஜராகவ ல்ைல.
ெபஷாவர் சத வழக்க ல் அந்த வழக்கு வ பரம் ெவளிேய ெதரியக்கூடாது
என்று மூடி மைறத்த அரசாங்கம் இப்ெபாழுது இந்த வழக்ைக ெபரிதுபடுத்த
மக்கள் மத்த ய ல் பயத்ைத உண்டுபண்ணுவதற்காக பத்த ரிைகயாளர்கைள
நீத மன்றத்த ற்குள் நுைழயவும், ெசய்த ேசகரிக்கவும் அனுமத த்தது. இந்தச்
சத வழக்க ன்

ஆரம்ப

வ சாரைண

நாளன்று

உளவுத்துைற

இயக்குநர்

கர்னல் ச ச ல்ேகய என்பவர் ெசய்த யாளர்கைள அைழத்து இந்த வழக்கு
முழுவைதயும் ‘கான்பூர் ேபால்ஷ்வ க் சத வழக்கு’ என்ற தைலப்ப ல் ெசய்த
ெவளிய டும் படி கூற னார். இதனால் இமயம் முதல் குமரி வைர ேபால்ஷ்வ க்
என்ற வார்த்ைத ப ரபலமாய ற்று.

இந்த வழக்க ல் தாக்கல்ெசய்யப்பட்ட

ஆவணங்களின் சுருக்கம் பத்த ரிைகய ல் ெவளியானது.

ஏராளமாேனார்

இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து படிக்கலாய னர்.
கான்பூரில்

இருந்த

ேபால்ஷ்வ க்

மாணவர்களுக்கு

என்றால்

ெகாடூரமான

எப்படிபட்டவர்கள் என்ற ஐயம் ஏற்பட்டது.
ெபரியவர்களுக்கும்
ெபரியவர்களும்
மூவைரயும்

ஏற்பட்டது.

த னமும்

பார்த்து

ஒரு

ேதாற்றம்

ஏற்பட்டது.

ெகாண்டவர்களா?

இேதேபான்ேற கான்பூர் நகரில்

எனேவ

அந்நகரின்

நீத மன்றத்த ற்கு

‘அடேட

சந்ேதகம்

எல்ேலாரும்

வந்து

இைளஞர்களும்,

முசாபைரயும்,

இந்த யர்கள்தான்’

மற்ற
என்று

கூற க்ெகாண்ேட த ரும்ப னர்.
கீழைம நீத மன்றத்த ல் இந்த வழக்கு 1924ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம்
17ஆம் ேதத

துவங்க யது.

ப ன்னர் அது ெசஷன்ஸ் நீத மன்றத்த ற்கு

அனுப்பப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நைடெபற்று வரும் ேபாது பார்ைவயாளர் இருப்ப டத்த ல்
எஸ்.வ .காட்ேட

மற்றும்

கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்

அப்துல்

சத்ய

பக்தா

ஹலீம்
என்ற

என்ற

ெபயரிலான

ஒருவரும்

இரண்டு

அமர்ந்த ருந்தனர்.

காட்ேடயும் ஹலீமும் முசாபர் அகமது மற்றும் டாங்ேகவுக்காக உதவ ெசய்ய
வந்த ருந்தனர். அவர்கைள வ சாரித்த சத்ய பக்தா அவர்கள் இருவருக்கும்
www.Kaniyam.com

74

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

கான்பூரில் தங்க இடமில்ைல என்று புரிந்து அவர்கைள தன் வீட்டிேலேய
தங்கும்படி ேகட்டுக் ெகாண்டார். அவர்களும் அைதேயற்று வழக்கு முடியும்
வைர அவர் வீட்டில் தங்க னர்.
ேபாலத்தான்.

வழக்கு என்பது மற்ற வழக்குகைளப்

ஆங்க ேலய அரசாங்கத்ைதக் கவ ழ்க்க சத ெசய்வதுதான்

இவர்கள் ேநாக்கம் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

பல மாதங்கள் வழக்கு

வ சாரைண நடந்து இறுத ய ல் 1924ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் 20ஆம் ேதத தீர்ப்பு
வழங்கப்பட்டது. முசாபருக்கும், மற்ற மூவருக்கும் நான்காண்டு கடுங்காவல்
தண்டைன வ த க்கப்பட்டது.
தண்டைன

வழங்கப்பட்ட

சல

நாட்களுக்குள்ளாகேவ

குற்றவாளிகளுக்கு வ ேசஷ வகுப்பு க ைடயாது.
குற்றவாளிகைளப்

ேபால

நடத்தப்பட

அரசாங்கம் உத்தரவ ட்டது.

அவர்கள் சாதாரண

ேவண்டுெமன்று

ஆங்க ேலய

இதனால் முசாபருக்கும் மற்ற மூவருக்கும்

ச ற ய கால்சட்ைட அளிக்கப்பட்டது.
மாட்டப்பட்டது.

‘ேபால்ஷ்வ க்

கழுத்ைதச் சுற்ற இரும்பு வைளயம்

அேதேபால் காலிலும் இரும்புச் சங்க லி மாட்டப்பட்டது.

இதர ைகத களுடன் ேசர்த்து இவர்கள் அைடக்கப்படவ ல்ைல.
நால்வரும் அரசாங்கத்த ற்கு மனு அனுப்ப வ ரும்ப னர்.

இவர்கள்

ஆனால் அனுமத

மறுக்கப்பட்டது. ஆைகயால் அவர்கள் உண்ணாவ ரதம் இருந்தனர். ஆனால்
அன்று மத யத்த ேலேய அந்த நால்வரும் ெவவ்ேவறு ச ைறகளுக்கு ப ரித்து
அனுப்பப்பட்டனர். முசாபர் அகமது ேரபேரலி மாவட்டச் ச ைறக்கும், ெசௗகத்
உஸ்மானி பேரய்லி ச ைறக்கும், டாங்ேக சீத்தாபூர் மாவட்டச் ச ைறக்கும்,
நளினி குப்தா ேகாரக்பூர் ச ைறக்கும் அனுப்பப்பட்டனர்.
ைடபாய்டு

காய்ச்சலால்

பாத க்கப்பட்ட

ச ங்காரேவலர்

படிப்படியாக

குணமைடந்தார். ஏப்ரல் 27ஆம் ேதத யன்று இந்த யாவ ன் ைவஸ்ராய்க்கு ஒரு
மனு அனுப்ப னார். அத ல், தான் சற்று குணமைடந்து வருவதாகவும், அது
நீடித்தால் ஜூைல 1ஆம் ேதத அளவ ல் தன் மீதான வழக்கு வ சாரைணைய
பம்பாய ேலா அல்லது ெசன்ைனய ேலா ெதாடரலாம் என ெதரிவ த்தார். அந்த
மனு ெசன்ைன அரசாங்கத்த ற்கு அனுப்பப்பட்டது. அவர்கள் அந்த வழக்ைக
மாற்ற ேவண்டியத ல்ைல.

ச ங்காரேவலர் கான்பூரிேலேய வ சாரிக்கப்பட

ேவண்டும் என பத ல் எழுத
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ப ரதான அத காரிய ருந்த ச ச ல் ேகய ேவறு மாத ரியாக கருத னார். கான்பூர்
சத வழக்கு ெவற்ற கரமாக நடத்தப்பட்டு குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டதால்
இந்த ய அரசாங்கத்த ன் குற க்ேகாள் ந ைறேவற வ ட்டது.

எனேவ இனி

ச ங்காரேவலர் மீது மட்டும் இந்த வழக்ைக தனியாக நடத்துவதால் எந்த
வ தமான பலனும் க ைடயாது என்று கருதுவதாக அவர் அரசாங்கத்த ற்கு
எழுத வ ட்டார். எனேவ அரசாங்கம் அைதேயற்று ச ங்காரேவலர் மீது வழக்கு
ெதாடராமல் ைகவ ட்டுவ ட்டது.
ேரபெரய்லி

ச ைறய ல்

பலவீனமாய ருந்த

முசாபர்

மிகவும்
அகமது

கடுைமயாக

ேமலும்

நடத்தப்பட்டதால்

பலவீனமானார்.

இதன்

வ ைளவாக ஜூைல மாதத்த ன் ஒரு நாள் இரவ ல் ரத்தமாக வாந்த எடுத்தார்.
அவர் இருந்த அைற முழுவதும் ரத்தமயமாக இருந்தது. இைதத் ெதாடர்ந்து
ச ைறச்சாைல மருத்துவர் டாக்டர் முகர்ஜி என்பவர் முசாபைரச் சந்த த்து
ேநாய் குற த்து வ வரமாகக் ேகட்டார்.
முசாபைர சந்த த்தார்.

ச லநாட்கள் கழித்து அவர்மீண்டும்

முசாபைர அல்ேமாரா மாவட்டச் ச ைறக்கு அனுப்ப

ைவப்பதாகவும் அங்ேக ெசன்று நன்றாக உண்டு உடல் நலைன ேதற்ற க்
ெகாள்ள ேவண்டும் என்று கூற னார்.
அதன்படி முசாபைர காவல்துைறய னர் அல்ேமாரா ச ைறக்கு அைழத்து
வந்தனர்.

அந்தச் ச ைறயானது மைல உச்ச ய ல் இருந்ததால் முசாபர்

காவலர்கள் உதவ யுடன் மிகுந்த ச ரமத்துடன்தான் ஏற ச் ெசல்ல முடிந்தது.
அடுத்தநாள், அதாவது 1925 ெசப்டம்பர் 12ஆம் ேதத காைலய ல் முசாபர்
ந பந்தைனய ன்ற வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார். அவருக்கு தான் ஏன் வ டுதைல
ெசய்யப்பட்ேடாம் என்பது ெதரியாது.

என்ன நடந்தது என்றால், ேரபேரலி

ச ைறய ன் மருத்துவப் ெபாறுப்பாளரான டாக்டர் டி.ேக.முகர்ஜி,

முசாபர்

உடல்ந ைல குற த்து 1924 ஜூைல 8ஆம் ேதத அரசாங்கத்த ற்கு ஒரு கடிதம்
அனுப்ப னார்.

அத ல் முசாபருக்கு காசேநாய் ஏற்பட்டிருக்க றது என்றும்,

அவர் ெதாடர்ந்து ச ைறய ல் இருந்தால் உய ருக்ேக ஆபத்தாக முடியும்
என்று முகர்ஜி கூற ய ருந்தார். இந்தக் கருத்ைத மாகாண அரசாங்கத்த ன்
உதவ ச் ெசயலாளர் ெபன்னட் என்பவரும் ஆேமாத த்து முசாபைர வ டுதைல
ெசய்யும்படி ச பாரிசு ெசய்த ருந்தார்.
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வ டுதைல ெசய்தது.

தான் வ டுதைல ெசய்யப்பட்ட ப ன்னர்தான் தனக்கு

காசேநாய் ஏற்பட்டுள்ளது முசாபருக்கு ெதரியும்.
அவர் அங்ேகேய ஒரு நண்பர் வீட்டில் தங்க

இைதத் ெதாடர்ந்து

ச க ச்ைச ேமற்ெகாண்டு

ஓய்ெவடுக்கலானார்.
ச லநாள் கழித்து அவருக்கு 30 ரூபாய் மணியாடர் வந்தது. அைத சத்ய
பக்தா என்பவர் அனுப்ப , தான் 1925ஆம் ஆண்டு கான்பூரில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்
மாநாட்ைட கூட்டப்ேபாவதாகவும், அதற்கு முசாபர் வர ேவண்டுெமன்றும்,
பயணச்

ெசலவுக்காக

ெதரிவ த்தார்.

முசாபர்

இத்ெதாைகைய
அகமதுவுக்கு

அவர்

அனுப்ப ய ருப்பதாகவும்
யார்

என்று

ெதரியாது.

இருந்தாலும் மாநாட்டுக்கு ேபாவெதன்று அவர் முடிவு ெசய்தார்.
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12. ேதசிய ஒருைமப்பாடும் ெமாழிக் ெகாள்ைகயும்
- எம்.பசவபுன்ைனயா
-நவம்பர் 2, 2019

…
இந்த ய
ெமாழிக்

ேதசத்த ல்

ெகாள்ைகக்கும்

மற்ற

எல்லா

தாய்ெமாழி

அரச யல்

வழி

கல்வ

கட்ச கைளயும்வ ட,
மற்றும்

ெமாழிவழி

மாந லம் உள்ளிட்ட ேகாட்பாடுகளுக்கும் உயரிய முக்க யத்துவம் அளித்து,
உயர்த்த ப்ப டித்து வருக ற கட்ச மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச .

ெமாழிக்

ெகாள்ைக ெதாடர்பாக கட்ச ெதாடர்ந்து வலியுறுத்த வருக ற ந ைலப்பாடு
பற்ற , புத ய தைலமுைறய னருக்கு பல்ேவறு தருணங்களில் குழப்பங்கள்
எழுக ன்றன.

ஆனால் மார்க்ச ஸ்ட் கட்ச

என்ெறன்றும் தாய்ெமாழிப்

பாதுகாப்பு; இந்த த் த ணிப்பு எத ர்ப்பு என்ற ந ைலப்பாட்ைட உறுத ேயாடு
கைடப்ப டித்து வந்த ருக்க றது. இதுபற்ற இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன்
மகத்தான தைலவர்களில் ஒருவரும், மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
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ஸ்தாபகத் தைலவர்களில் ஒருவரும் முதல் அரச யல் தைலைமக்குழுவ ல்
இடம்ெபற்ற

நவரத்த னங்களில்

ஒருவரும்

தைலச றந்த

மார்க்ச ய

-

ெலனினிய அற ஞருமான ேதாழர் எம்.பசவபுன்ைனயா எழுத ய கட்டுைர
இது.

1981 ஜனவரி 4 முதல் 11 வைர மதுைரய ல் உலகத் தமிழ் மாநாடு

நைடெபற்ற சமயத்த ல் தீக்கத ர் நாேளடு ெவளிய ட்ட ச றப்பு மலரில் ேதாழர்
பசவபுன்ைனயாவ ன் இக்கட்டுைர இடம்ெபற்றுள்ளது.
இன்றும் தாய்ெமாழிக்கு ேபராபத்து ஏற்பட்டிருக்க றது. இந்த த் த ணிப்பு,
மத்த ய பாஜக அரசால் தீவ ரமாக முன்ெனடுக்கப்படுக றது. இைத எத ர்த்து
நவம்பர் 5 அன்று “தாய்ெமாழிப் பாதுகாப்பு; இந்த த் த ணிப்பு எத ர்ப்பு” என்ற
முழக்கத்துடன் ெதன் மாந லங்களின் மாநாட்ைட மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன் தமிழ்நாடு மாந லக்குழு நடத்துக றது.

கட்ச ய ன் தமிழக, ேகரள,

ஆந்த ர, ெதலுங்கானா, கர்நாடக மாந ல ெசயலாளர்கள் பங்ேகற்கும் இந்த
மாநாட்ைடெயாட்டி

ேதாழர்

ெவளிய டப்படுக றது.

பசவபுன்ைனயா

அவர்களின்

இக்கட்டுைர

இக்கட்டுைரைய ‘ ‘வளன்” என்ற புைனெபயரில்

தமிழில் தந்த ருப்பவர், காப்பீட்டு ஊழியர் இயக்கத்த ன் மைறந்த முதுெபரும்
தைலவர் ேதாழர் இ.எம்.ேஜாசப்.
ஒவ்ெவாரு அரச யல் கட்ச ய ன் ெமாழிக் ெகாள்ைக, அடிப்பைடய ல்
சரியானதா, அல்லது தவறானதா என்பைத எவ்வாறு தீர்மானிப்பது?
இந்த ய

நாட்டின்

ேவறுபட்ட

ெமாழிகைளப்

ேபசுக ன்ற

பல்ேவறு

மக்களிைடேய ஒற்றுைமைய வளர்த்த ட உதவுக றதா? பல்ேவறு இனங்கள்
மற்றும் மதக் குழுக்கள் ஆக ய அைனத்துப்பகுத ய னரின் ஒற்றுைமைய
வளர்த்த ட துைண ெசய்யுமா, ெசய்யாதா என்ற அடிப்பைடய ல்தான் அைதத்
தீர்மானிக்க ேவண்டும். இந்த ய யூனியனின் (ஒன்ற யத்த ன்) ஒற்றுைமக்கு
ஊறு

வ ைளவ க்கக்

ேபசுபவர்கள்

கூட,

கூடிய

ஒரு

நாட்டின்

ெமாழிக்

ெகாள்ைகைய

எத ர்காலத்துக்கு

அத்தைகய

ஆதரித்துப்
ெகாள்ைக

வ ைளவ க்கும் ேகடுகைளப் பற்ற ச் ச ல ேவைள அற யாமலிருக்கக் கூடும்.
அத்தைகய

ெகாள்ைகைய

ஜனநாயகப்

பூர்வமானதாகேவா

அற வ யல்

பூர்வமானதாகேவா ெகாள்ள முடியாது.
ஒவ்ெவாரு ஆணாய னும்,
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ேநச ப்பவர்கேள!

தாய்ெமாழிப் பற்று இயல்பானதும் கூட.

பல்ேவறு

ெமாழிகைளயும், ேதச ய இனங்கைளயும் ெகாண்ட இந்நாட்டில், ஒருவர்
தன்

தாய்ெமாழி

தாய்ெமாழிகைள
அேசாகர்

மீது

ெகாண்டிருக்கும்

மத ப்பதற்கும்

காலத்த ேலா

ப ரிட்டிஷ்

தூண்டுேகாலாக

அல்லது

ஏகாத பத்த யத்த ன்

‘ஒன்றுபட்ட’

இந்த யாவும்,

அதனுைடய

ஒற்றுைம

அக்பர்
ஆட்ச க்

அடிப்பைடையக் ெகாண்டைவ.

மற்றவர்களின்

இருக்க

ேவண்டும்.

காலத்த ேலா

அல்லது

காலத்த ேலா

இருந்த

இன்ற ருக்கும்

மற்றும்

‘இந்த ய

ஒருைமப்பாடும்

ஒன்ற யம்’,

முற்ற லும்

ேவறுபட்ட

அத்தைகய கடந்துவ ட்ட யுகங்கள், மற்றும்

வரலாற்றுக்

கட்டங்களின்

எத்துைண

நன்ேனாக்குைடத்தாய னும்

ப ற்ேபாக்குத்தனத்துக்கும்,

மரியாைத,

அடிப்பைடய ல்

ச ந்தைனையத்
ப ன்ேனாக்குப்

யதார்த்தத்துக்குப்

புறம்பான

ெதாடர்வது,
பார்ைவக்கும்,
ந ைலக்குேம

வழிேகாலும்.
ப ரிட்டிஷாரின் ப ரித்தாளும் ெகாள்ைக நமக்குப் ேபாத க்கும் பாடம்
என்ன?
மவுண்ட்ேபட்டனின் அரச யல் தீர்ப்ைப பல்ேவறு கருத்ேதாட்டங்கைளக்
ெகாண்ட, ேதச ய வ டுதைல இயக்கத் தைலவர்களும் ஏற்றுக் ெகாண்டனர்.
அதன் ப றகு இந்த ய நாடு வ டுதைலயைடந்தது.
அக்கைற

ெகாண்டிருக்கும்

இந்த ய

ஒற்றுைம

நமது தைலமுைற

என்பது

எது?

அது

இந்த ய வ டுதைலக்குப் ப ன் ேதாற்றுவ க்கப்பட்ட, இந்த ய ஒன்ற யத்த ன்
ஒற்றுைமேயயாகும். மவுண்ட்ேபட்டன் தீர்ப்ைப ஏற்றுக் ெகாண்ட அன்ைறய
வ டுதைலப் ேபாராட்டத் தைலவர்கள், நாட்ைட ‘இந்த ய ஒன்ற யம்’ என்றும்
பாக ஸ்தான் என்றும் இரண்டாகப் ப ரிப்பதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டார்கள். இதன்
ெபாருெளன்ன?

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க்காலத்த ல்,

முன்ப ருந்த நாட்டின் ஒற்றுைமையயும்,

அதாவது வ டுதைலக்கு

ஒருைமப்பாட்ைடயும் இனிேமல்

காக்கமுடியாது என்ற தங்கள் இயலாைமைய அவர்கள் ஒப்புக் ெகாண்டார்கள்
என்பதுதாேன!

இரு வகுப்ப னரிைடேயயும் ‘இந்து - முஸ்லீம்’ - குற ப்பாக,

காலஞ்ெசன்ற ஜின்னா மற்றும் அவர் தைலைம தாங்க ய முஸ்லீம் லீக்
ஆக ேயாரின் வகுப்புவாதக் கண்ேணாட்டத்த ன் தீங்கான பாத்த ரத்ைதயும்,
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அைனத்துக்கும் ேமலாக, இந்த யாவ ல் ெநடுங்காலமாகவ ருந்த ப ரிட்டிஷ்
ஆட்ச ய ன்

‘ப ரித்தாளும்

ெகாள்ைக’ய ன்

ஒரு

பகுத யான

வகுப்புப்

ப ளவுகைள நீடித்து ந ற்கச் ெசய்வத ல் ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச வக த்த சத காரப்
பங்ைகயும் குைறத்து மத ப்ப ட முடியாது.
இறந்த

காலத்ைதப்

பயேனதுமில்ைல.

பற்ற ப்

வரலாற்ைறத்

ேசதத்ைத ந வர்த்த

புலம்ப க்

ெகாண்டிருப்பத ல்

த ருத்த யைமப்பதும்,

ெசய்வதும் இயலாத ஒன்று.

வ ைளந்த

முன்னாள் ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச யாளர்களின் ‘ ப ரித்தாளும் ெகாள்ைக’ மற்றும் மத அடிப்பைடய ல்
இந்த யா ப ரிந்தைத தடுக்க முடியாத நமது இயலாைம ஆக யவற்ற லிருந்து
கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டிய பாடம் என்ன?
அஸ்த வாரத்த ன்

மீது,

இந்த ய

மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக

ஒன்ற யத்த ன்

உண்ைமயான

ேதச ய

ஒருைமப்பாட்ைடக் கட்டும் வைகய ல் நாம் உைழக்க ேவண்டும் என்பேத.
ெமாழிய ன் ெபயராேலா, மதத்த ன் ெபயராேலா, சாத களின் ெபயராேலா,
இந்த ய ஒன்ற யத்த ன் ஒற்றுைமக்கு ஊறு வ ைளவ க்கும் எைதயும் ெசய்யக்
கூடாது என்பேத!
வரலாற்ற ல் ‘நாடுகைளத் துண்டாடுவது’ என்ற ேபாக்க ைன உைடய
ெகாள்ைகய ன் அடிப்பைடய ல், இந்த ய ஒன்ற யத்ைதத் துண்டாடுவதற்குச்
ெசய்யப்படும் எந்த முயற்ச யும், இந்த ய ஒன்ற யத்த ல் வாழும் ஒவ்ெவாரு மத,
மற்றும் இனக்குழுக்களுக்கு எத ராகவும், இந்த ய ஒன்ற யத்த ன் அைனத்து
மக்ககளுக்ெகத ராகவும் புரியப்படும் குற்றமாகும்.
நாைள ெதாடரும்…
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13. அைனத்துேம ஆட்சிெமாழிகளாக்கப்பட
முடியும்
� எம்.பசவபுன்ைனயா
-நவம்பர் 3, 2019

…
ேதச ய ஒருைமப்பாடும் ெமாழிக் ெகாள்ைகயும்
ெபாருளாதார - அரச யல் - சமூக ேமம்பாடு பற்ற …
இந்த ய ஒன்ற யத்த ன் ெபாருளாதார - அரச யல் - சமுதாய ேமம்பாடு
அைடவது

எங்ஙனம்?

நமது

மக்களின்

ெபாருளாதாரச்

சார்புந ைல,

ப ன்தங்க ய ந ைல, தாழ்வுபடுத்தும் வறுைம ஆக யவற்ற ன் மீது இந்த ய
ஒன்ற யத்த ன் அைனத்து மக்களும் ேசர்ந்து ஒன்றுபட்டுத் தாக்குவதன்
மூலேம அந்த ேமம்பாடு சாத்த யமாகும்.

ெதாழில் வளர்ச்ச யைடந்த

நாடுகளில் பத்தாவது இடத்ைத வக க்கும் நமது நாடு, ேதச யச் ெசல்வ
உற்பத்த ய ல்,

தனிநபர்

சராசரிையக்

கணக்க டும்ேபாது,

கைடச முப்பது நாடுகளில் ஒன்றாகேவ இருக்க றது.

உலகத்த ன்

இந்த உண்ைமைய

மறப்பது வ பரீதமாகேவ முடியும். வளர்ச்ச யைடந்த பல்ேவறு முதலாளித்துவ
நாடுகளின் தனிநபர் சராசரி வருமானம் ரூபாய் இருபதாய ரத்த லிருந்து,
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ரூபாய் பத்தாய ரம் வைர இருக்கும்ேபாது, இந்த யனின் சராசரி வருமானம்
ரூபாய்

ஐந்நூற்ற

இருக்க றது.

ஏழு

இது

மட்டுேம

என்ற

அண்ைட

பரிதாபமான

நாடுகளான

ஆக யவற்ற ன் சராசரிைய வ டக்குைறவு.

ந ைலய ேலேய

இலங்ைக,

பாக ஸ்தான்

இந்த ய யூனியனில் வாழும்

ஒவ்ெவாரு ெமாழிக் குழு, ஒவ்ெவாரு ேதச ய இனம், மற்றும் மதக்குழுக்கள்
ஆக யவற்ற ன்

உய்வு,

இந்த யா

முழுவதுமாக

உய ர்வாழ்வத ல்தான்

அடங்க ய ருக்க றது. ஏெனனில், நாட்டின் பல்ேவறு ெமாழிவழி மாந லங்கள்
மற்றும்

யூனியன்

சார்ந்ததாகவும்,

ப ரேதசங்களின்
ஒன்றுக்ெகான்று

ெபாருளாதாரம்

ஒன்ைறெயான்று

உதவுவதுமாகேவ

அைமந்துள்ளது.

எந்தெவாரு ெமாழி மாந லத்ைதயும், மற்றவற்ற லிருந்து ப ரிப்பது, அந்தக்
குற ப்ப ட்ட

மாந லத்துக்கு

வ ைளவ ப்பதாகும்.

மட்டுமல்லாமல்,

நாடு

முழுைமக்குேம

ேகடு

ேமேலாங்க ந ற்கும் இந்தக் காரணம்தான் இன்ைறய

இந்த ய யூனியனின் ெமாழிப் ப ரச்சைன பற்ற ய அணுகுமுைறய ல் நம்ைம
வழி நடத்துவதாக இருக்க ேவண்டும்.
அரச ன் ெமாழிக் ெகாள்ைகயும், த ணிப்பு முயற்ச யும்
நமது நாட்டில் ஏறத்தாழ அறுபது ெமாழிகள் உள்ளன.

இைவகைளத்

தவ ர, பல்ேவறு க ைள ெமாழிகளும் உண்டு. இந்த ெமாழிகளில், நம் நாட்டு
மக்கள் ெதாைகய ல் 90 சதம் மக்கள் ேபசக்கூடிய 14 ெபரிய ெமாழிகள்
உள்ளன. நம் நாட்டு மக்களில் எந்தப் ப ரிவ னரும் சமஸ்க ருத ெமாழிையப்
ேபசாவ ட்டாலும்கூட,

அைதயும்

ேசர்த்து

அரச யலைமப்புச் சட்டம் குற ப்ப டுக றது.

ெமாத்தம்

15

ெமாழிகைள

இந்த ந ைலைமய ல், எந்த ஒரு

ெமாழி ேபசும் மக்களாவது தங்கள் ெமாழிைய மற்ற ெமாழிகைளப் ேபசும்
மக்கள் மீது த ணிக்க முற்படுவார்களானால், அது ேதச ய ஒற்றுைமக்கும்,
ஒருைமப்பாட்டுக்கும்
என்ற

ப ரச்சைன

ச ல ெவற யர்கள்,

ேகடு

எழுவது

வ ைளவ ப்பதாகும்.
ஏன்?

இந்த

ேபசும்

ெமாழித்த ணிப்பு
மக்களிைடேயயுள்ள

இந்த ய நாட்டுக்கு கட்டாயமாக ஒரு ஆட்ச

ெமாழி

ேவண்டுெமன்றும், அது இந்த யாகத்தான் இருக்க முடியுெமன்றும், காரணம்
அந்த ெமாழிதான் நாட்டின் மக்கள் ெதாைகய ல் ெபரும்பான்ைமய னராக
இல்லா வ ட்டாலும் கூட, ெபரிய அளவு எண்ணிக்ைகய னரால் ேபசப்படும்,
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புரிந்து ெகாள்ளப்படும் ெமாழி என்றும் வாத டுக ன்றனர்.
இந்த ய
“இந்த ய

அரச யலைமப்புச்

யூனியனுக்கு

இந்த

குற ப்ப டப்பட்டிருப்பைத
ெதாங்குக றார்கள்.
உயர்த்தப்படும்

சட்டத்த ன்
ஆட்ச

இந்த

ெமாழியாக

ெவற யர்கள்

ஒரு குற ப்ப ட்ட ெமாழி,

அவச யம்

343-வது

இல்ைல

ப ரிவ ல்

வ ருக்கும்”

ப டித்துக்

என்று

ெகாண்டு

குற ப்ப ட்ட அந்தஸ்துக்கு

என்பைதயும்,

அரச யலைமப்புச்

சட்டத்த ன் எட்டாவது அட்டவைணய ல் குற ப்ப டப்பட்டிருக்கும் 14 ெமாழிகள்
அைனத்துேம

ஆட்ச

ெமாழிகளாக

ஆக்கப்பட

அவர்கள் முழுவதுமாக மறந்துவ டுக றார்கள்.
அல்லது

ெமாழிகளுக்கு

மட்டும்

ஆட்ச ெமாழி

முடியும்

என்பைதயும்

ஒரு குற ப்ப ட்ட ெமாழி
என்ற

ச றப்புச்

சலுைக

வழங்கப்படுவதால் ஆளும் ெமாழி ேபசும் மக்கள், ஆளப்படும் ெமாழி ேபசும்
மக்கள் என்று மக்கைள இரு கூறாக்கும் அபாயம், இந்த ய அரசைமப்ப ற்குள்
அற முகப்படுத்தப்படுக றது

என்ற

உண்ைமைய

அவர்கள்

முற்ற லுமாக

மறந்துவ டுக றார்கள்.
முஸ்லிம் அரசர்கள் ஆட்ச ய ன்ேபாது, பாரசீக மற்றும் உருது ெமாழிகைள,
அரசைவ ெமாழிெயன்றும், ஆட்ச ெமாழிெயன்றும் அற வ த்ததும், ப ன்பு
ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்கள் ஆங்க லத்ைத ஆட்ச ெமாழி என்று த ணித்ததும்,
இந்த யாவ ல்

அன்று

எேதச்சத கார,

ஜனநாயக

வ ேராத

ஆட்ச கள்

நீடித்த ருந்த ேபாது சாத்த யமாய ருந்தன. அத்தைகய அரசைமப்பு, இந்த யத்
துைணக் கண்டத்த ன் மற்ற அைனத்து ெமாழிகைளயும் புறக்கணித்து,
அடக்க யாண்டது மட்டுமல்லாமல், நாட்டிலும் மற்றும் நாட்டு ந ர்வாகத்த லும்
அதன் வ வகாரங்களிலும் பங்கு ெபறுவத னின்றும், ப ன்பற்றுவத னின்றும்
இந்த நாட்ைடச் ேசர்ந்த 99 சத மக்கள் தடுக்கப்பட்டனர்.

இவ்வாறு நம்

நாட்டின் ெபரும்பான்ைம மக்களுக்கு ஜனநாயகமும், ஜனநாயக வாழ்வும்,
முற்ற லும் மறுக்கப்பட்டது. அத்தைகய எேதச்சத கார ஆட்ச , பல்ேவறு ெமாழி
ேபசும் மக்களின் ெபாருளாதார - அரச யல் - கலாச்சார வ ருப்பங்கைளப்
புரிந்து

ெகாள்ளாத

ந ைலக்கு

இட்டுச்

ெசன்றது.

அது

மட்டுமல்ல,

ஆட்ச யாளர்களுக்கும், ஆளப்பட்டவர்களுக்குமிைடய ல் தீர்க்கப்பட முடியாத
பைகைமகைளயும் வளர்த்தது.
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இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1
வரலாற்ைற,

குற ப்பாக

கடந்த

மூன்று

நூற்றாண்டுகளின்

வரலாற்ைற ச ற து ேநாக்குேவாமானால், ஒன்று புலப்படும். ஒன்று த ரண்ட,
ெநருக்கமான ெதாடர்பு ெகாண்ட, ஒருங்கைமந்த, பல்ேவறு ெமாழிகள் ேபசும்
ெபருந்த ரளான மக்களும், ந லப்பரப்புகளும் ந ைறந்த ருக்கும் ஒரு நாட்டில்
ஒரு குற ப்ப ட்ட ெமாழிைய பலவந்தமாக ஆட்ச ெமாழியாகத் த ணிக்கும்
முயற்ச கள், சீர் குைலவுக்கும், சீர்ேகட்டிற்குேம இட்டுச் ெசன்றன.

பல

ெமாழிகள் ேபசும் இந்த ய யூனியனில் ஜனநாயகம் என்பதும், அதற்கு தனி
ஓர் ஆட்ச ெமாழி என்பதும் ஒன்றுக்ெகான்று முரண்பட்டதாகும்.
6 ேகாடி ேமற்கு வங்காளிகள், 2 ேகாடி ஒரியர்கள், 6 ேகாடி ெதலுங்கர்கள்,
6 ேகாடி தமிழர்கள், 2.5 ேகாடி மைலயாளிகள், 2.5 ேகாடி கன்னடியர், 6
ேகாடி மராட்டியர் ஆக ேயாைரத் தவ ர இந்த
ப ரிவ னைரயும்

உள்ளடக்க யது

தான்

ேபசாத பல்ேவறு மக்கள்

இந்த ய

யூனியன்.

இப்படி

பல்ேவறு ெமாழிகள் ேபசும் மக்கள் மீது, ஆட்ச ெமாழிெயன்று இந்த ையத்
த ணிப்பது,

ப ரிவ ைனவாத களுக்கும்,

வலுவூட்டுேமயன்ற ,

சீர்குைலவுவாத களுக்கும்

தான்

இந்த ய ஒன்ற யத்த ல் வாழ்க ன்ற ெபருந்த ரளான

மக்ளின் ஒற்றுைமக்கும், ேதச ய ஒருைமப்பாட்டிற்கும் உதவப் ேபாவத ல்ைல.
இந்த ேய ஆட்ச ெமாழி என்று வாத டுபவர்கள், இந்த உண்ைமையப் புரிந்து
ெகாள்வேதய ல்ைல.

ெமாழிப் ப ரச்சைன என்பது, இந்த ய ஒன்ற யத்த ன்

ேதச ய இனப் ப ரச்சைனயுடன், ப ரிக்க முடியாதபடி ெதாடர்பு ெகாண்டதாகும்.
நாைள ெதாடரும்…
தஞ்ைசய ல் நடந்த ச ப எம் மாந ல மாநாட்டில் பசவபுன்ைனயாவுடன்
அ.சவுந்தரராசன், ப .ஆர்.பரேமசுவரன்,
ஏ.ேக.பத்மநாபன்.
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ெமாழிப் பிரச்சைன பற்றி நமது கட்சியின்
நிைலப்பாடு
- எம்.பசவபுன்ைனயா
-நவம்பர் 4, 2019

…
…ேநற்ைறய ெதாடர்ச்ச
இந்த ய ஒன்ற யத்த ன் முதன்ைமயான 14 ெமாழிகள் அைனத்ைதயுேம
ஆட்ச ெமாழியாக்குவது, நைடமுைறய லும் சாத்த யேம.
கூட.

இந்த

மட்டுேம ஆட்ச

உணர மறுக்க ன்றனர்.

அவச யமானதும்

ெமாழி என்று வாத படுபவர்கள் இைத

ஒரு ச ற ய நாடான சுவ ட்சர்லாந்து, கடந்த பல

பத்தாண்டுகளாக மூன்று ெமாழிகைளயும் ஆட்ச ெமாழிகளாகக் ெகாண்டு
ெசயல்பட்டு வருக றது என்ற உண்ைமைய அவர்கள் அற யவ ல்ைல.
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இந்த ய நாடாளுமன்றம்,
அவர்கள் வாதம்.

ெமாழிக்குழப்ப ேமைடயாக வ டும் என்பது

இந்த வாதம் ெபாருளற்றது, அற வுக்கு ெபாருந்தாதது.

ஏெனனில், இந்த ய யூனியன் என்பேத பல்ேவறு ெபரிய, ச ற ய ெமாழிகள்
ேபசும் மக்கைளக் ெகாண்டது. இத்தைகய யதார்த்த உலக லிருந்து ப ரிந்து,
இந்த ய நாடாளுமன்றம் மட்டும் தனிேய சந்த ரேலாகத்த ல் பறக்க முடியாது.
ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்ச வ ைரந்து முன்ேனற க் ெகாண்டிருக்கும் இன்ைறய
யுகத்த ல், 14 ெபரும் ெமாழிகைள ஆட்ச ெமாழிகளாகக் ெகாண்டு, ைமய
அரசாங்கத்த ன் ந ர்வாகமும், நாடாளுமன்ற நடவடிக்ைககளும் நடத்துவத ல்
ெபரும் தைடயாக இருக்க முடியாது. இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச (மார்க்ச ஸ்ட்)
ய ன் கட்ச த் த ட்டம், ெமாழிப் ப ரச்சைன பற்ற ய கட்ச ய ன் ந ைலைய,
ஐயத்துக்க டமின்ற மிகத் ெதளிவாக வ ளக்குக றது. அது ப ன்வருமாறு:
நாடாளுமன்றத்த லும்,

மத்த ய ந ர்வாகத்த லும் அைனத்துத் ேதச ய

ெமாழிகளும் சமமானைவ என்று அங்கீகரிக்கப்பட ேவண்டும்.
தங்களது ெபாருளாதார சமுதாய-அற வுப் பரிமாற்றங்களின் வளர்ச்ச ப்
ேபாக்க ல்,

இந்த யாவ லுள்ள

பல்ேவறு

மாந லங்களிலுள்ள

மக்கள்,

அவர்களது ேதைவகளுக்கு மிகவும் ெபாருந்துக ன்ற ஒரு ெதாடர்பு ெமாழிைய
அவர்கேள நைடமுைறய ல் வளர்த்துக் ெகாள்வார்கள்.
ந ர்வாகம், சட்டமியற்றுதல், நீத த்துைற, கல்வ புகட்டுதல் ஆக யவற்ற ல்,
ஆங்க லம்

அகற்றப்பட்டு

அந்த

இடத்த ல்

ேதச யெமாழிகள்

இடம்ெபற

ேவண்டும்.
கல்வ ந ைலயங்களில் தாய்ெமாழிய ல் கல்வ கற்கும் உரிைம இருக்க
ேவண்டும்.
அம்மாந லத்த ன் கல்வ ந ைலயங்களிலும் உச்ச கட்டக் கல்வ வைரய லும்
மாந ல ெமாழிேய பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும்.
அைனத்துச் சட்டங்களும், அரசாங்க உத்தரவுகளும், தீர்மானங்களும்,
அைனத்துத் ேதச ய ெமாழிகளிலும் க ைடக்கச் ெசய்ய ேவண்டும்.

ஆட்ச

ெமாழியாக இந்த பயன்படுத்தப்படுவது கட்டாயமாக்கக் கூடாது.
ேதைவப்படும்
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ச றுபான்ைம மக்களின் ெமாழியும் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும் என்ற ஏற்பாடு
இருக்க ேவண்டும்.
நாடாளுமன்றத்த ல்,
உறுப்ப னர்களுக்கு
ெகாண்டிருக்கும்

எந்த

உரிைம

ெபாழுேத,

ேதச ய

இருக்க
மற்ற

ெமாழிய லும்

ேவண்டும்.

அைனத்துத்

ேபசுவதற்கு

அவர்கள்

ேதச ய

ேபச க்

ெமாழிகளிலும்

அவர்களது ேபச்சு ெமாழி ெபயர்க்கப்படுவதற்கு வைக ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
ஒரு குற ப் ப ட்ட ெமாழி ேபசும் மாந லத்த ல், அம்மாந லத்த ன் அைனத்து
ெபாது

ந றுவனங்கள்

மற்றும்

அரசு

ந றுவனங்களின்

ந ர்வாகத்த ல்

அம்மாந லத்த ன் ேதச ய ெமாழி பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும்.
உருது ெமாழியும் அதன் எழுத்து வடிவமும் பாதுகாக்கப்ப ட ேவண்டும்”.
மார்க்ச ஸ்ட்
ஒருைமப்பாட்டுக்கும்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

பாடுபடுவதற்கு

உறுத

ேதச ய

ஒற்றுைமக்கும்,

ெகாண்டுள்ளது.

அேத

ேவைளய ல் மும்ெமாழிக் ெகாள்ைகைய எத ர்க்க றது. ஏெனனில், ேவறுபட்ட
ெமாழிகைளக் கற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்ற ேபார்ைவய ல் ஒேர ஆட்ச
ெமாழியாக இந்த ையத் த ணிப்பேத இந்த மும்ெமாழிக் ெகாள்ைகய ன்
ேநாக்கம். 1967 டிசம்பர் மாதத்த ேலேய மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச , தன்
தீர்மானம் ஒன்ற ன் வாய லாக இைதத் ெதளிவுபடுத்த யுள்ளது; “எங்களது
கட்ச , கல்வ அரங்க ல் மும்ெமாழிக் ெகாள்ைகைய எத ர்க்க றது. ஏெனனில்,
அக்ெகாள்ைக குழந்ைதகள் மீது,

ஆங்க லம்,

இந்த

மற்றும் ேவெறாரு

நவீன ெமாழி ஆக யவற்ைறத் த ணிக்க றது. குழந்ைதகள் மீது அத்தைகய
ேதைவயற்ற சுைமைய சுமத்துவது மட்டுமல்லாமல், அவர்கள் குைறந்த பட்ச
கல்வ மற்றும் ெபாதுவான அற வுத்த றன் ெபறுவைதத் தைட ெசய்க றது”
என்று அந்தத் தீர்மானம் கூறுக றது.
முடிவுைரயாக, ஒன்ைறத் ெதளிவுபடுத்துவது அவச யம்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ,

மார்க்ச ஸ்ட்

இந்த ையேயா அல்லது ேவறு எந்த ெமாழிையேயா

அல்லது தங்களது தாய்ெமாழி தவ ர ேவறு ெமாழிகைளேயா கற்பைத
எத ர்க்கவ ல்ைல.
ஆட்ச

ஆனால்

குற ப்ப ட்ட

எந்த

ஒரு

ெமாழிையயும்,

ெமாழியாக மற்றவர் மீது த ணிப்பைத எத ர்க்க றது.
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தாய்ெமாழி தவ ர மற்ற இரண்டு ெமாழிகைளக் கற்க ேவண்டும் என்று
குழந்ைதகைள வற்புறுத்துவைத கட்ச
உலக

இலக்க யங்களிலிருந்து,

எத ர்க்க றது.

ெபாருளாதாரம்,

ெதான்ைமயான

அரச யல்,

அற வ யல்,

கலாச்சாரம், ெதாழில்நுட்பம், சமூக வ ஞ்ஞானம் முதலிய நவீன அற வு
வைர அைனத்ைதயும் புகட்டுக ன்ற அளவுக்கு, இந்த யாவ ல் எந்தெவாரு
ெமாழியும்,

முன்ேனற வ டவ ல்ைல

கட்ச ய ன் கருத்து.

என்பேத

மார்க்ச ஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட்

ஆங்க லம், ெஜர்மன், ப ெரஞ்சு, ரஷ யன் முதலிய

ெமாழிகளில் அைவ உண்டு.

தனக்கும்,

இந்த நாட்டுக்கும்,

மிகவும்

அண்ைமக்கால வ ஷயங்கள் உள்ளிட்ட நவீன அற வ யல் ெசய்த கைளப்
ெபற ேவண்டுெமன்றால், இந்த நான்ைகந்து ெமாழிகளில் ஒன்ற ன் அற வு,
ஒருவருக்கு மிகவும் ேதைவப்படுக றது. ஆகேவ, ஒருவர் இந்த ெமாழிகளில்
ஒன்ைறேயா, பலவற்ைறேயா கற்றுக் ெகாள்வதற்கான வசத கள் ெசய்து
தர ேவண்டும். ஆனால், எந்தச் சூழ்ந ைலய லும், அம்ெமாழி அவர்கள் மீது
த ணிக்கப்படேவா, கட்டாயப்படுத்தப்படேவா கூடாது.
இந்த யாவ ன் ெமாழிக் ெகாள்ைக பற்ற சுருக்கமாக இைவதாம் எங்களது
கருத்துக்கள்.

இத்தைகய ெகாள்ைக ஒன்றுதான், இந்த ய ஒன்ற யத்த ன்,

உண்ைமயான ந ைலத்து ந ற்கும் ேதச ய ஒருைமப்பாட்ைடத் ேதாற்றுவ க்கும்
என்று நாங்கள் உறுத யாக நம்புக ேறாம்.
பல

ெமாழி

ேபசும்

மாந லங்கள்

இந்த ய ஒன்ற யத்த லுள்ள

மற்றும்

ப ரேதசங்களின்

ஜனநாயக

ஒற்றுைமைய, இந்தக் ெகாள்ைகதான் உறுத ப்படுத்தும் என்றும் உறுத யாக
நம்புக ேறாம்.

இைதத் தவ ர, ேவறு எந்த வழியும், இந்த ய ஒற்றுைமைய

ஆபத்துக்குள்ளாக்கும் - நமது நாட்டிலுள்ள ப ரிவ ைன மற்றும் சீர்குைலவுச்
சக்த கைள ஊக்குவ த்துக் ெகாண்டிருக்கும் - அன்னிய ஏகாத பத்த யச்
சக்த களுக்குத்தான் உதவும்.
அன்ற லிருந்து
வலியுறுத்த

இன்று

வைர,

வருக ேறாம்.

மீண்டும்

மீண்டும்

அேத

ந ைலைய

ெசப்டம்பர் 1977 லிலும், இந்தப் ப ரச்சைன

பற்ற ய இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச (மார்க்ச ஸ்ட்)ய ன் மத்த யக் கமிட்டிய ன்
தீர்மானத்த ல்
ெகாள்ைக

ப ன்வருமாறு

ேதால்வ ையத்
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உணர்த்த வ ட்டது. அது ேதால்வ யைடந்தது தவ ர்க்க முடியாதது. ஏெனனில்,
நைடமுைற வாழ்வுக்கும், அக்ெகாள்ைகக்கும் ெதாடர்ேபதுமில்ைல.

ஒரு

குற ப்ப ட்ட மாந லத்த ன் மக்களது ெமாழியும், அம்மாந லத்த லுள்ள மக்களில்
10 சதவீதத்துக்கு ேமல் ச றுபான்ைமய னர் ேபசும் ெமாழி ஏதுமிருந்தால்
அந்த ெமாழியும், பள்ளிப் படிப்ப ல் மட்டுமல்லாது பட்ட ேமற்படிப்பு உள்ளிட்ட,
ேமல் ந ைலக்கல்வ ந ைலயங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும்.
ந ைலய லும், இந்த கட்டாயக் கல்வ யாக இருக்கக் கூடாது.
தங்களது

ப ற்கால

வாழ்க்ைகக்குத்

ேதைவப்படும்

எந்த

இருப்ப னும்,

என்று

யாராவது

கருத , இந்த பய ல ேவண்டும் என்று வ ரும்ப னால், அவர்களுக்கு உயர்
ந ைலக்கல்வ

மட்டத்த லிருந்து,

ெசய்ய ேவண்டும்.

இந்த

அதுேபாலேவ,

பய ற்றுவ க்கப்படுவதற்கு வைக

உயர்ந ைலக்கல்வ

வகுப்புகளிலும்,

கல்லூரிகளிலும், ஆங்க லம் கற்ப க்கப்படுவதற்கு வைகெசய்ய ேவண்டும்.
இது மாணவர்களின் வ ருப்பத்துக்கு வ ட ேவண்டுேமயன்ற ,

கட்டாயப்

பாடமாக ஆக்கக் கூடாது”.
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15. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சமஷ்டிக் கழகமும்
நீலகண்ட பிரம்மச்சாரியும்
-நவம்பர் 5, 2019

…
1921ஆம்

ஆண்டில்

பம்பாய லிருந்த

எஸ்.ஏ.டாங்ேக,

‘காந்த யும்

ெலனினும்’என்ற தைலப்ப ல் ஒரு ச ற ய நூைல எழுத னார்.
ெலனினுைடய தத்துவ,

அரச யல் கண்ேணாட்டத்ைதயும்,

இந்நூலில்

காந்த ஜிய ன்

தத்துவ, அரச யல் ந ைலப்பாட்ைடயும் ஒப்ப ட்டு அத ல், தான், ெலனின்
பக்கம்

ந ற்பதாக

ெசன்ைனய ல்

டாங்ேக

எழுத ய ருந்தார்.

ஜி.வ .க ருஷ்ணாராவ்

என்பவர்

இேத

காலக்கட்டத்த ல்

‘ந க்ேகாலாய்

ெலனின்:

அவருைடய வாழ்வும் பணியும்’ என்ற நூைல ஆங்க லத்த ல் எழுத ய ருந்தார்.
இைத ெசன்ைனய லுள்ள கேணஷ் அண்ட் ேகா என்ற புத்தக ந றுவனம்
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ெவளிய ட்டிருந்தது.

ஏறத்தாழ இேத சமயத்த ல் ராமக ருஷ்ண அவஸ்த

என்பவர் ெலனின் குற த்து ‘ேபால்ஷ்வ க் மந்த ரவாத ’ என்ற தைலப்ப ல்
இந்த ெமாழிய ல் ஒரு நூைல எழுத னார். அது கல்கத்தாவ ல் ெவளியானது.
மராத்த , உருது, வங்காளி, கன்னட ெமாழிகளிலும் இதுேபான்ற நூல்கள்
ெவளிவந்தன.
ப ரபல காங்க ரஸ் தைலவரான டி.ப ரகாசம் நடத்த வந்த ‘சுயராஜ்யா’
பத்த ரிைகய ல் உதவ ஆச ரியராக இருந்த க ருபாந த என்பவர் ெலனிைனப்
பற்ற ய ஒரு நூல் எழுத னார்.
1921ம் ஆண்டின் இறுத ய ல் ெலனின் எழுத ய “ேபால்ஷ்வ க்குகள் நீடித்து
ஆள முடியுமா?”

“இடதுசாரி கம்யூனிசம்”, மார்க்ஸ் எழுத ய “மூலதனம்”

நூைலக் குற த்து சுருக்கமாக வ வரிக்கும் ‘பீப்ப ள்ஸ் மார்க்ஸ் (மக்களுைடய
மார்க்ஸ்)

ேபான்ற

ஆங்க ல

நூல்கள்

ரகச யமாக

புத்தகக்

கைடகளில்

க ைடத்தன. அேத ஆண்டில்தான் ெலனினுைடய ந ழற்படமும் இந்த யாவ ல்
ெவளியானது.

அது

இந்த ய

ேதசபக்தர்களிைடேய,

தைலவர்களிைடேய மக ழ்ச்ச ைய ஏற்படுத்த யது.

ெதாழிலாளர்

அவர்களில் த ருவ கவும்

ஒருவர்.
‘1921ஆம் ஆண்டில் ெசன்ைனத் ெதாழிலாளர் சங்கத் தைலவன் என்ற
முைறய ல் எனக்கு முதன் முதல் ேசாவ யத் அத பராக ய ெலனின் படம்
க ைடத்தது.

அன்று முதல் ெலனின் ெகாள்ைகைய என்னால் இயன்ற

அளவு பரப்ப முயன்று வருக ேறன்.

உலகம் முழுவதும் ேசாவ யத்மயமாக

ேவண்டுெமன்று, கனவு காண்பவருள் யானும் ஒருவன்’
� என்று

த ருவ க

ெகாண்டிருந்த

கூற யத லிருந்து

தாக்கத்ைதப்

காலக்கட்டத்த ல்

புரிந்து

ச ங்காரேவலர்

ரஷ்யப்

புரட்ச

ெகாள்ள

தமிழகத்த ல்

முடியும்.

ெதாழிலாளர்

இந்த
ப ரச்சைன,

ேபாராட்டங்கள், ேபாலீஸ் ஒடுக்குமுைற ேபான்றைவ குற த்து ‘ஸ்வதர்மா’
பத்த ரிைகய லும்,

‘இந்து’ வ லும் இதர தமிழ்ப் பத்த ரிைககளிலும்

ஏராளமான கட்டுைரகள் எழுத னார்.
“ெதாழிலாளர் லட்ச யங்கைளப் பற்ற ” “ஓர் இந்த ய ஒர்க் ஷாப்ப லிருந்து”,
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“கர்னாடிக் மில் ேவைலந றுத்தம்”,

“ெதாழிலாளர் ந ைலயும் ெசன்ைன

சர்க்காரும்”, “இந்த ய ெதாழிலாளரின் சர்வேதச ேநாக்கு”, “ஆம்ஸ்டர்டாம்
சர்வேதச

ஸ்தாபனமும்,

மாஸ்ேகா

சர்வேதச

ஸ்தாபனமும்”,

“ெபரம்பூர்

பட்டாளத்த ல் ேபாலீஸ் அட்டூழியம்”, “ேவைலந றுத்த உரிைம - க ல்பர்ட்
ஸ்ேலடருக்குப் பத ல், “மில் வட்டாரத்துக் கலகங்கள்” ேபான்று ஏராளமான
கட்டுைரகைள எழுத ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ற்குப் ேபாதைனயூட்டினார்.
1922ஆம்

ஆண்டு

ஆகஸ்ட்

மாதத்த ல்

ேபாலீசாரால் ேசாதைனய டப்பட்டது.

ச ங்காரேவலரின்

இல்லம்

ஆனால் அங்கு ஆட்ேசபகரமான

எந்தப் ப ரசுரமும் அவர்களால் ைகப்பற்றப்படவ ல்ைல. ‘இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
சமஷ்டி கழகம்’ என்ற அைமப்ப ன் ெபயரில் ‘சவால்’ என்ற துண்டுப்ப ரசுரம்
ெவளிய டப்பட்டிருந்தது.
என்ற

பயங்கரவாதப்

அைத ெவளிய ட்டதற்காக நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரி
புரட்ச யாளர்

ைகது

ெசய்யப்பட்டார்.

அவர்

தங்க ய ருந்த இடமானது ச ங்காரேவலுவ ன் வீட்டிற்கு அருக ல் இருந்ததால்,
ச ங்காரேவலரின் வீட்டில் அந்தப் ப ரசுரங்கள் பதுக்க ைவக்கப்பட்டிருக்கலாம்
என்று ேபாலீஸ் கருத யது.

அதன் காரணமாகேவ ச ங்காரேவலர் வீடு

ேசாதைனய டப்பட்டது.
எருகூர்

க ராமத்ைதச்

அரசாங்கத்ைத

ேசர்ந்த

வன்முைற

நீலகண்ட

மூலம்தான்

ப ரம்மச்சாரி,

தூக்க ெயற ய

ஆங்க ேலய

முடியும்

கருத்ைதக் ெகாண்டிருந்த பயங்கரவாதப் புரட்ச யாளர் ஆவார்.

என்ற

1911ஆம்

ஆண்டில் ெநல்ைல மாவட்ட ஆட்ச த் தைலவராய ருந்த ஆஷ் என்பவன்
மணியாச்ச ரய ல் ந ைலயத்த ல் சுட்டுக் ெகால்லப்பட்ட வழக்க ல் நீலகண்ட
ப ரம்மச்சாரிக்கு ஏழாண்டு ச ைறத் தண்டைன வ த க்கப்பட்டது.
1917ஆம்

வருட

ரஷ்யப்

புரட்ச யானது

பயங்கரவாதத்த ல்

ெகாண்டிருந்த கவனத்ைத மாற்ற த் தன் பக்கம் த ருப்ப யது.

அவர்

கம்யூனிசக்

ெகாள்ைககளில் ஈடுபாடு ெகாண்டு அவற்ைறப் பரப்பவும் ெதாடங்க னார்.
‘இது வ ஷயத்த ல் அவர் இந்த நாட்டில் கம்யூனிசத்ைத முதன் முதலில்
ப ரச்சாரம் ெசய்தவர்களில் ஒருவராக வ ளங்க னார்.
“இவர்

தமிழ்நாட்டில்

இயக்கத்த ற்கும்
www.Kaniyam.com
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ெசட்டியாருடன் ெசன்ைனய ல் தங்க ய ருந்து கம்யூனிஸ்ட் த ட்டம் ஒன்ைறத்
தயாரித்து
டாக்டர்

ெவளிய ட்டதாக

எஸ்.வ ஜயலட்சுமி

‘புத ய

அைல’

பத்த ரிக்ைக

கட்டுைரெயான்ற ல்

(26.1.75)

ஆச ரிைய

கூற யுள்ளார்.

இந்நூலின் உள்ளடக்கம் பற்ற எதுவும் ெதரியவ ல்ைல என்றாலும் 1922ஆம்
ஆண்டில் ப ரிட்டிஷ் அரசாங்கம் தைடவ த த்த புத்தகங்களின் பட்டியலில்
‘இந்த யக் கம்யூனிஸ்டுச் சமஷ்டிக்கழகம்’ என்ற நூலும் இடம்ெபற்றுள்ளது.
இந்நூலானது

எம்.என்.ராய்

ெவளிய ட்டு

வந்த

‘ேவன்

கார்டு’

என்ற

கம்யூனிஸ்ட் மாதமிருமுைற ஏட்டின் வ ைளேவ என்று உளவு இலாகாவ ன்
உயர் அத காரி ெஸஸில் ேகய கூறுக றார்.
இத லிருந்து
இயக்கத்ைத

நீலகண்ட

ப ரம்மச்சாரி

உருவாக்குவதற்காக,

தமிழ்நாட்டில்

கம்யூனிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட்

ேகாட்பாடுகளின்

அடிப்பைடய ல் அவேரா அல்லது அவரது ேகாஷ்டிேயா தயாரித்த ருந்த
அற க்ைகையத்தான்
இது

ெவளிய ட்டார்

உண்ைமயானால்,

உருவாக்குவத லும்,

என்று

தமிழ்நாட்டில்

அக்ேடாபர்

புரட்ச ய ன்

நாம்

முடிவு

கட்டலாம்.

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்ைத

ெசய்த ையப்

பரப்புவத லும்

முன்ேனாடியாக வ ளங்க யவர்களில் அவரும் ஒருவர் என்ேற நாம் கூறலாம்.”
‘இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் சமஷ்டி கழகம்’ என்ற ெபயர் ெகாண்ட ஆங்க லப்
ப ரசுரமானது

1922ஆம்

ஆண்டில்

ெசங்கல்பட்டிலிருந்த

மித்தர்

ேகா என்ற புத்தக ந றுவனத்தால் ெவளிய டப்பட்டதாகும்.

அண்ட்

ஆங்க ேலய

அரசாங்கமானது ‘கம்யூனிசம்’ குற த்த எந்தெவாரு கருத்தும் தமிழகத்த ற்குள்
பரவ வ டக்கூடாெதன்பத ல் எந்தளவு உன்னிப்பாக இருந்தது என்பதற்கு ஓர்
உதாரணத்ைதக் கூறலாம்.
லண்டனிலிருந்து

ெவளிவந்து

ெகாண்டிருந்த

‘கம்யூனிஸ்ட்’

மாத ஏடு அன்று இந்த யாவ ல் தைட ெசய்யப்பட்டிருந்தது.

என்ற

அத ல் வந்த

கட்டுைரெயான்ைற ஶ்ரீரங்கத்த லிருந்து ெவளிவந்து ெகாண்டிருந்த ‘இந்து
மதச் ெசய்த ’ என்ற தமிழ்வார ஏடு ெவளிய ட்டுவ ட்டது.
பத்த ரிைக

மீது

ஏன்

வழக்குத்

இதற்காக அந்தப்

ெதாடரக்கூடாெதன்பதற்குக்

காரணம்

கூறுமாறு அதன் ஆச ரியர் ேகட்கப்பட்டார்.
ஆங்க ேலய
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கண்ெகாத்த ப் பாம்பாக இருந்த ருக்க றது என்பதற்கு இைதவ ட ேவெறன்ன
சாட்ச யம் ேவண்டும்.
அேத ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் ேதத யன்று எஸ்.ஏ.டாங்ேகைய
ஆச ரியராகக் ெகாண்ட ‘ேசாசலிஸ்ட்’ என்ற வார ஏடு ெவளியானது.
கல்கத்தா, ெசன்ைன ேபான்ற இடங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டது.
வரேவற்ைபப் ெபற்றது.

இது
நல்ல

கல்கத்தாவ லிருந்து முசாபர் அகமது டாங்ேகக்கு

ஒரு கடிதம் எழுத ய ருந்தார்.

இத்தைகயெதாரு ஏடு ெவளிவந்த ருப்பது

குற த்து கல்கத்தா குழு மக ழ்ச்ச யைடந்த ருப்பதாக அவர் ெதரிவ த்த ருந்தார்.
டாங்ேகயுடன்

கருத்துப்

ேகாஷ்டியுடன்

பரிமாற்றம்

இைணப்பு

ெசய்து

ஏற்படுத்த க்

ெகாள்ளவும்,

ெகாள்ளவும்

‘ேசாசலிஸ்ட்’
வ ரும்புவதாக

ச ங்காரேவலு ெசட்டியாைர ைமயமாகக் ெகாண்டிருந்த ெசன்ைனக் குழு
வ ரும்ப யது.
� என்.ராமக ருஷ்ணன் எழுத ய தமிழகத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன்
ேதாற்றமும் வளர்ச்ச யும் நூலிலிருந்து
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16.

இவன்தான் முதலாளி!
-நவம்பர் 6, 2019

…
ஏறத்தாழ

100

ெதாழிலாளி

ஆண்டுகளுக்கு

வர்க்கத்த ற்கு

ெதன்னிந்த யாவ ன்

முதல்

முன்னால்

வர்க்க

அன்ற ருந்த

ேபாதைன

கம்யூனிஸ்டும்,

மார்க்ச ய

ஆைலத்

ெசய்வதற்காக
அற ஞருமாக ய

ம.ச ங்காரேவலர் அன்று 14ஆய ரம் ெதாழிலாளர்கைளக் ெகாண்டிருந்த
ெசன்ைன பக்க ங்ஹாம் மற்றும் கர்நாட்டிக் மில்களில் ெதாழிலாளிகளுக்காக
மிக மிக எளிய முைறய ல் மார்க்ச யத் தத்துவத்ைத எவ்வாறு வ ளக்க னார்
என்பைதக் காண மிக மிக வ யப்பாக இருக்கும். கல்வ ெபற வசத ய ல்லாமல்
மிக மிக ப ன்தங்க ய ந ைலய ல் வறுைமய ல் வாடிவந்த அந்த 14ஆய ரம்
ெதாழிலாளர்களில்
ேசர்ந்தவர்கள்
மகளுக்ேகா

மிக

ஆவர்.
அற வுைர
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நைடய ல் மார்க்ச யத் தத்துவத்ைத வ ளக்குக றார். ப ரபல வழக்கற ஞரான
அவர் ஆங்க லத்த ல் ெபரும் புலைம ெபற்றவர்.

அக்காலத்த ல் எளிய

தமிழில் உைரயாற்றுவது என்பேத ஒரு அரிதான ஒன்று என்பைத நாம்
ந ைனவ ல்

ெகாள்ளேவண்டும்.இக்கட்டுைரக்கான

ஆதாரம்

ேதாழர்

ேக.முருேகசன் மற்றும் ேதாழர் ச .எஸ்.சுப்பரமணியம் எழுத ய “ச ங்காரேவலு
: ெதன்னிந்த யாவ ன் முதல் கம்யூனிஸ்ட்” என்ற மிகச் ச றந்த நூலாகும்.
� என்.ராமக ருஷ்ணன்
ெதாழிற்சங்க

இயக்கம்

கண்ேணாட்டமானது

குற த்து

இதர

ச ங்காரேவலர்

ெகாண்டிருந்த

ெதாழிற்சங்கத்

தைலவர்களின்

பார்ைவய லிருந்து மாறுபட்டதாய ருந்தது. அவர்கள் மனிதாப மான ேநாக்கு
ந ைலய லிருந்து

மட்டுேம

ெதாழிலாளர்

ப ரச்சைனகைளக்

கண்டனர்.

ஆனால் ச ங்காரேவலேரா, ெதாழிலாளரின் ப ரச்சைனகைள மார்க்ச யக்
கண்ேணாட்டத்த ல்

கண்டார்.

மிகக்குைறந்த

கூலி

ெகாடுக்கப்பட்டு

சுரண்டப்படும் ெதாழிலாளிகளின் உபரி உைழப்புதான் முதலாளிகளின்
லாபமாக

மாறுக றது

என்பைதயும்

அந்த

லாபம்

மீண்டும்

அேத

ெதாழிலாளிகைளச் சுரண்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுக றது என்பைதயும்,
ச ங்காரேவலர் தனது கட்டுைரகளில் சுட்டிக்காட்டியேதாடு ெதாழிலாளர்
கூட்டங்களிலும் ேபச னார்.

1921ஆம் ஆண்டு ேம 19ஆம் ேதத யன்று

சூைள

கூட்டத்த ல்

மில்

ெதாழிலாளர்

ச ங்காரேவலர்

ேபச யதாவது:

“நண்பர்கேள! உங்கைளப் ேபாலேவ நானும் ஒரு ெதாழிலாளியாேவன். நான்
வயல்களில் ேவைல ெசய்க ேறன்.
தண்ணீர்ப் பாய்ச்சுக ேறன்.
ேசர்ந்தவர்கள்.

ந லத்ைத உழுக ேறன்.

ெசடிகளுக்குத்

என் மூதாைதகள் ெசம்படவ வம்சத்ைதச்

நான் உங்களுக்குப் புத யவனல்ல… ச ல வருட காலமாக

நான் ெதாழிலாளிகளின் வ ஷயங்கைளப் பற்ற படித்து வருக ேறன். நீங்கள்
உங்கைள முன்ேனற்ற க் ெகாள்வதற்காகச் ெசய்யும் ேபாராட்டங்கைளயும்
நான் கவனித்து வருக ேறன்.
அவ்வ டங்களிலுள்ள

ெதாழிலாளர்களும்

கஷ்டப்பட்டுக் ெகாண்டு வருக ன்றனர்.
நாடுகளிலுள்ள
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அனுபவ த்து

வருக ன்றனர்.

அது

பற்ற

நீங்கள்

உலகத்த லுள்ள

ெதாழிலாளர்களுடன் ேநசபாவம் பாராட்டுவது அவச யெமன்று எனக்குத்
ேதான்றுக றது… “உலகத்த லுள்ள ெதாழிலாளர்களும் உங்களுக்க ருக்க ன்ற
ேநாக்கங்கைளேய ெகாள்க றார்கள். உங்களுக்கு இருக்கப்பட்ட துக்கங்கள்
அவர்களுக்கும் இருக்க ன்றன.

நீங்கள் ெகாண்டுள்ள எண்ணங்கைளத்

தான் அவர்களும் ெகாண்டுள்ளார்கள். உலகத்த லுள்ள ெதாழிலாளர்களும்
நம்ைமச் ேசர்ந்தவர்கள் தான் என்று கருத ேவண்டும்.

அது தான் உங்கள்

சங்கத்த ன் முக்க ய ேநாக்கமாகும். “உலகத்துக்குத் ெதாழிலாளர் எவ்வளவு
அவச யம் என்பைத நீங்கள் உணரவ ல்ைலெயனத் ெதரிக றது. ெதாழிலாளர்
எவ்வளவு முக்க யம் என்பைத நம் நாட்டில் பரவ க்க டக்கும் ெதாழிலாளர்
இயக்கத்ைதச்

ேசர்ந்தவர்கள்

நன்கு

உணரவ ல்ைல

ேபாலிருக்க றது.

ந லத்த லிருந்து க ைடக்கும் ெநல்லும், சுரங்கங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும்
உேலாக வைககளும் ெதாழிலாளைரப் ெபாறுத்தேத.
நீராவ க்

கப்பல்களும்

ெதாழிலாளர்

ரய ல்ேவக்களும்

முயற்ச யாேலேய

ஓடுக ன்றன.

உலகத்த ல் உற்பத்த யாகும் எல்லாப் ெபாருட்களும் ெதாழிலாளர்கைளேய
ெபாறுத்த ருக்க ன்றன. உலகத்தாருக்கு ேவண்டிய சாமான்கைளெயல்லாம்
ெதாழிலாளர்கேள

ெசய்க றார்கள்.

சுருங்கக்

கூறுமிடத்து

உலகேம

ெதாழிலாளர்களால் நைடெபறுக றெதன்று கூறலாம்.
“நீங்கள்
உங்களுக்கு

எல்லாவற்ைறயும்
ஒன்றுேம

ெபருக க்க டக்க ன்றது.

உற்பத்த

ெசய்க றீர்கள்.

ெசாந்தமில்ைல.

ஆனால்

உலகத்த ல்

ெசல்வம்

ஆனாலும் உங்களுக்குப் ேபாதுமான உணவும்,

உைடயும், இருப்ப டமும் க ைடயா, ஏராளமான வ ைளெபாருட்கள் இருந்தும்
ஜனங்கள் கஷ்டப்படுக றார்கள்.

ஏன்?

அபரிமிதமாய் உற்பத்த ெசய்க றார்கள்.
ேபாதுமான

அளவு

ெபாருட்கள்

உற்பத்த யாக்குேவானுக்கும்,

ெதாழிலாளர்கள் ெபாருைள
அப்படிய ருந்தும் அவர்களுக்குப்

க ைடப்பத ல்ைல.

அைத

வாங்க

ெபாருட்கைள

அனுபவ ப்பவனுக்கும்

இைடய ல் மூன்றாவது மனிதன் ஒருவன் இருக்க றான்.
எல்லாவற்ற ற்கும்
ந லத்த ல்

ெசாந்தக்காரனாகப்

வ ைளயும்

ேதாண்டிெயடுக்கப்படும்
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கப்பல்கைளயும் ெதாழிற்சாைலகைளயும் தன்னுைடயதாக ஆக்க க்ெகாண்டு
தன்னிஷ்டம்ேபால் வ ைல ஏற்படுத்துக றான். இதனால்தான் பஞ்சம், ேநாய்,
கஷ்டங்கள்,

அைமத ய ன்ைம,

ேவைலந றுத்தங்கள்,

ராஜியப் புரட்ச கள்

ஆக ய இைவகள், உலகம் முழுைமய லும் ஏற்படுக ன்றன.

இவன்தான்

முதலாளி…”
‘இந்து’ ஆங்க ல நாளிதழிலும், ‘ஸ்வதர்மா’ இதழிலும், தான் எழுத ய
கட்டுைரகளில் ச ங்காரேவலர்,
மிகவும் ெதளிவாக்க னார்.
வ டுதைலயைடய

ெதாழிலாளிகளுக்கு ச ல வ ஷயங்கைள
ஆங்க ேலயரின் ஆட்ச ய லிருந்து இந்த யா

ேவண்டியது

முதன்ைமயான

நடப்ப லுள்ள அரசு என்பது முதலாளிகைளயும்,
ெகாண்டதாக

இருப்பதால்

அது

ேதைவ

என்பைதயும்

அத காரவர்க்கத்ைதயும்

ெதாழிலாளிகளுக்கு

எவ்வ த

நன்ைமையேயா, பயைனேயா அளிக்காது என்பைத புலப்படுத்த யுள்ளது
என்று
அழிக்க

ச ங்காரேவலர்
முடியாது.

சுட்டிக்காட்டினார்.
சட்டத்த ற்கு

கூறுவது மூடக் ெகாள்ைக.

ஒன்றுபட்ட

அளவற்ற

ஆற்றல்

ெதாழிலாளைர
உண்டு

என்று

உைழப்பு என்பது அைமத ய ல் ப றந்து

அைமத ய ல் வளர்ந்து அைமத ய ல் பய ற்ச ெபறுக றது.
நசுக்கப்படும்ெபாழுது ந ந்த க்கப்படும்ேபாது,

காலடிய ல் அது

அதன் கண்ணியம்,

தகுத ,

அதன் வாழ்வு இைவெயல்லாம் கவரப்படும்ேபாது அது தன் குற க்ேகாைள
அைடய

பற

வழிகைளப்

பற்ற ச்

ச ந்த க்கலாம்.

ெதாழிலாளர்கள்

தங்கள் ப றப்புரிைமகைள அைடய எந்த முைறகைளப் பயன்படுத்துவது
என்பது

அந்த

உரிைமகள்

குற த்து

உடைமவர்க்கங்கள்

காட்டும்

மனப்பான்ைமையப் ெபாறுத்து இருக்கும் என்று ச ங்காரேவலர் ெதளிவுபடக்
கூற னார்.

‘நவசக்த ’ நாளிதழில் எழுத ய கட்டுைரெயான்ற ல் ெலனின்

தைலைமய ல் ந றுவப்பட்டுள்ள மூன்றாவது அக லேம ெதாழிலாளர் நலத்ைத
நாடுவதாகுெமன்றும்,

இந்த யாவ ற்குத்

தகுந்தபடி

அதன்

வ த கைளத்

த ருத்த க் ெகாண்டு காரியங்கைளச் ெசய்தால் சச்சரவுகளும் ப ணக்குகளும்
ஏற்படாது என்றும் அந்த அக லத்த னால் உலகத்த லுள்ள இதர ெதாழிலாளர்
சங்கங்களுக்கும் நன்ைம ஏற்படும் என்றும் ச ங்காரேவலர் சுட்டிக்காட்டினார்.
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17.

இந்தியாவின் முதல் ேம தினமும், ெதாழிலாளி
வர்க்கத்தின் புதிய அரசியல் கட்சியும்
-நவம்பர் 7, 2019

…
1923ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் ஒன்றாம் ேதத இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் இயக்க
வரலாற்ற ல் ஒரு மகத்தான நாளாகும். எட்டு மணி ேநர ேவைலநாள் ேகாரி
அெமரிக்காவ ல் ச க்காேகா ெதாழிலாளிகள் ரத்தம் ச ந்த ெவன்ெறடுத்த
அந்த

மகத்தான

ந ைனவுபடுத்தும்

உரிைமைய
நாள்தான்

ேம

உலகத்ெதாழிலாளிகள்
முதல்நாள்.

வர்க்கத்த ற்கு

இந்த யாவ ல்

முதன்

முைறயாக அந்த ெபருைமக்குரிய த னத்ைத ெசன்ைனய ல் ச றப்பாகக்
ெகாண்டாடச் ெசய்தார் ச ங்காரேவலர்.
1927ஆம்

ஆண்டில்தான்
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(ஏஐடியுச ய ன்) வழிகாட்டுதலின் கீழ் முதல் ேம த னம் ெகாண்டாடப்பட்டது.
ஆனால் ச ங்காரேவலரின் முன் முயற்ச

காரணமாக அது இந்த யாவ ல்

முதன் முதலாக 1923ஆம் ஆண்டிலிருந்ேத துவங்க வ ட்டது என்பது ஒரு
எழுச்ச கர ந கழ்வாகும். அத்துடன் ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ற்கு அதனுைடய
ெசாந்த அரச யல் கட்ச அவச யம் ேதைவ என்று மார்க்சும், ஏங்ெகல்சும்
வலியுறுத்த ய அடிப்பைடய ல் இந்த யாவ ல் முதல்முைறயாக ச ங்காரேவலர்
இந்த கூட்டத்த ல்தான் ெதாழிலாளர், வ வசாய கள் கட்ச என்ற கட்ச ைய
உருவாக்க அதன் தமிழ் ப ரகடனத்ைதயும் அவர் முன்ெமாழிந்தார். இந்தக்
கட்டுைரயானது இந்த யாவ ல் ேம த னம் உருவாக்கப்பட்டது, ெதாழிலாளி
வர்க்கத்த ற்ெகன தனி அரச யல் கட்ச

உருவாக்கப்பட்டது ஆக யவற்ைற

வ ளக்குக றது.
� என்.ராமக ருஷ்ணன்
ெசன்ைனய ல் ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ன் உரிைம நாளான ேம த னத்ைத
ெகாண்டாடுவது அவச யம் என்ற முடிவுக்கு வந்த ச ங்காரேவலர் 1923ஆம்
ஆண்டின் ேம முதல் நாள் ெசன்ைனய ல் ச றப்பாகக் ெகாண்டாடப்படுெமன
அற வ ப்புச் ெசய்து அதற்கான தயாரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டார்.
கூட்டத்த ேலேய

தான்

உருவாக்க யுள்ள

இந்துஸ்தான்

அேத

ெதாழிலாளர்

-

வ வசாய கள் கட்ச ையத் துவக்க ைவப்பெதன்றும் அவர் முடிவு ெசய்தார்.
ேம முதல்

நாள்

மத யத்த ல்

ெசன்ைனய ல்

இருெபரும்

ஊர்வலங்கள்

நைடெபற்றன. வட ெசன்ைனத் ெதாழி லாளர்களின் ெபரும் ஊர்வலம் பல
பகுத கைளச் சுற்ற யைலந்து உயர்நீத மன்றக் கடற்கைரய ல் (இன்ைறய பீச்
ரய ல் ந ைலயம்) முடிவுற்றது. ெதன் ெசன்ைனத் ெதாழிலாளர்களின் ெபரும்
ஊர்வலம் த ருவல்லிக்ேகணி கடற்கைரய ல் முடிவுற்றது. ெதன் ெசன்ைனக்
கூட்டத்த ல் ச ங்காரேவலர், ப ரபல காங்க ரஸ் தைலவர் சுப்ரமணிய ச வா,
க ருஷ்ணசாமி சர்மா, சங்கர்லால் மற்றும் புத ய கட்ச ய ன் ெசயலாளர்
எம்.ப .எஸ். ேவலாயுதம் ஆக ேயார் ேம த னத்த ன் ச றப்புக்கைளயும் புத ய
கட்ச ய ன் ெகாள்ைகையயும் வ ளக்க ப் ேபச னர்.
வடெசன்ைன ெதாழிலாளர் கூட்டத்த லும் ச ங்காரேவலரும், எம்.ப .எஸ்.
ேவலாயுதமும் ேபச னர்.
www.Kaniyam.com
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முதலியார்

என்பவரும்

ெதாழிலாளர்

-

ச ங்காரேவலர்

உைரயாற்ற னார்.

வ வசாய கள்
தமிழில்

இவ்வ ரு

கட்ச ய ன்

ெவளிய ட்டுப்

கூட்டங்களிலும்

ெகாள்ைக

ேபச னார்.

அற க்ைகைய
ச ங்காரேவலர்

ேமத னத்த ன் முக்க யத்துவத்ைத வ வரித்துக் கூற னார். ேம த னம் என்பது
உலகம் முழுவத லுமுள்ள ெதாழிலாளிகளுக்கு ஒரு புனிதமான த னமாகும்.
இந்த யாவ லுள்ள ெதாழிலாளிகளும் தங்களுைடய ந ைலைமக்ேகற்றவாறு
அைதக் ெகாண்டாடுவேதாடு உலக ன் இதர பகுத களில் உள்ள தங்களுைடய
ேதாழர்கேளாடு தங்கள் ஒற்றுைமைய உறுத ப்படுத்த ேவண்டுெமன்று அவர்
ேகட்டுக் ெகாண்டார். ெதாழிலாளர் - வ வசாய கள் கட்ச ய ன் த ட்டத்ைதயும்,
லட்ச யத்ைதயும் வ வரித்துப் ேபச ய ச ங்காரேவலர்.
ஒரு

ெபாதுவான

லட்ச யத்த ற்காகேவ,

அந்தக் கட்ச யானது,

ெதாழிலாளிகள்

என்பைதேய ேநாக்கமாகக் ெகாண்டுள்ளது.

ஒருைமப்பாடு

இத்தைகய இயற்ைகயான

வளர்ச்ச ப் ேபாக்க ன் வ ைளவாக ஒரு மகத்தான ேபாராட்டத்ைத நடத்த யப ன்
ெதாழிலாளிகள்

இறுத ய ல்

அத காரத்ைதப்

ப டிப்பார்கள்

என்றும்

ச ங்காரேவலர் நம்ப க்ைக ெதரிவ த்தார்.
ெதாழிலாளர் சுயராஜ்யெமன்பைத முதலாளிகள் ெவறுத்த ேபாத லும்
ெதாழிலாளர்கள் அைத தமது இலக்காக ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்.
அந்த சுயராஜ்யத்ைத ெதாழிலாளர்கள் அைடந்தால் அன்ற அவர்களுைடய
ந ைலைமகள் த ருந்தாது என்றும் ச ங்காரேவலர் கூற னார்.

அவருக்குப்

ப ன் கூட்டத்த ல் ேபச ய ப .நேடச முதலியார் ‘ெதாழிலாளிகைளப் பாதுகாக்க
ஒரு கட்ச அவச யம்’ என்று கூற னார்.
நடந்த

கூட்டத்த ற்கு

வ வசாய களும்,

த ருவல்லிக்ேகணி கடற்கைரய ல்

எஸ்.க ருஷ்ணசாமி

ெதாழிலாளிகளும்

சர்மா

தைலைம

தங்களுக்ெகன்று

தாங்க னார்.

ஒரு

அரச யல்

கட்ச ைய உருவாக்க க் ெகாள்ள ேவண்டுெமன்று அைறகூவல் வ டுக்கும்
தமிழ்ப் ப ரகடனத்த ன் ப ரதானப் பகுத ைய எம்.ப .எஸ்.

ேவலாயுதம்

வாச த்தார்.
கூட்டத்த ல் சுப்ரமணிய ச வாவும் சங்கர்லாலும் ேபச னர். ெசன்ைனய ல்
நைடெபற்ற முதல் ேமத னக் கூட்டங்கள் ஒரு முக்க யமான தீர்மானத்ைத
ந ைறேவற்ற ன.

www.Kaniyam.com
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ேவண்டுெமன்று ேகாரும் தீர்மானேம அது.
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18.

புதிய மார்க்சிய ஏடுகள் உருவாகின்றன
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 8, 2019

…
மார்க்சும்,

ஏங்ெகல்சும்

உருவாக்க யத லிருந்து
வர்க்கத்த னரிடமும்,
பத்த ரிைககைள

மார்க்ச யத்ைத

அவர்கள்

தங்கள்

கருத்துக்கைள

ஆண்டில்
ெதாழிலாளி

மக்களிடமும் ெகாண்டு ெசல்ல ெபரும் கருவ யாக

உருவாக்க னர்.

ெவளிய ட்டனர்.

1844ஆம்

ப ன்னர்

ஏராளமான

ெபரிய

சறய

புத்தகங்கைள

ப ரசுரங்கைள

எழுத

மார்க்ச யக்

ெகாள்ைககைளப் பரப்ப னர். 1844ஆம் ஆண்டில் மார்க்ஸ் முதல் முைறயாக
ப ெரஞ்ச்
ப ன்னர்

-

ெஜர்மன்

1848ஆம்

ெவளிய ட்டார்.

வருடாந்த ர

ஆண்டில்

என்ற

ைரனிஷ்

ஏட்ைட

ைஜட்டூன்

ெவளிய ட்டார்.
என்ற

ஏட்ைட

ப ன் 1851ஆம் ஆண்டில் லண்டனில் இருந்து ‘ஆராய்ச்ச ’

என்ற இதைழ ெவளிய ட்டார்.
www.Kaniyam.com
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ந யூயார்க் நாேளட்டிற்கு ஏராளமான கட்டுைரகைள எழுத னார். ஏெனன்றால்
பத்த ரிைககள் மூலம்தான் கருத்துக்கைள பரப்ப முடியும் என்று அவர்
உறுத யான நம்ப க்ைக ெகாண்டிருந்தார்.

அேதேபால் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட்

தைலவர் ெலனின் இஸ்க்ரா (தீப்ெபாற ) என்ற பத்த ரிைகையயும் ப ன்னர்
ப ராவ்தா என்ற பத்த ரிைகையயும் நடத்த னார். கட்ச ப் பத்த ரிைக என்பது
கட்ச

ப ரச்சாரகன், கூட்டு அைமப்பாளன் என்று ெலனின் உறுத யாகக்

கூற னார். அைதேயற்று ச ங்காரேவலர் ெசன்ைனய ல் ெதாழிலாளன் என்ற
வார ஏட்ைடயும் ெதாழிலாளர் வ வசாய கள் ெகஜட் என்ற ஆங்க ல ஏட்ைடயும்
துவக்க னார்.

அேதேபான்று எஸ்.ஏ.டாங்ேக பம்பாய ல் ேசாசலிஸ்ட் என்ற

ஏட்ைட துவக்க னார். ப ற மாந லங்களில் இன்குலாப், ஆத்ம சக்த ேபான்ற
ஏடுகைளயும் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் துவக்க னார்கள்.

இக்கட்டுைரயானது

இைவயைனத்ைதயும் வ ளக்குக றது.
என்.ராமக ருஷ்ணன்
ெதாழிலாளி

வர்க்கத்த ற்கு

அரச யல்

ேபாதைனயூட்டுவதற்கும்

அவர்களின் ேபாராட்டச் ெசய்த ய ைன ெவளிய டும் ெபாருட்டும் 1923ஆம்
ஆண்டு அக்ேடாபர் மாதத்த ல் ச ங்காரேவலர் ‘ெதாழிலாளன்’ என்ற தமிழ்
வார ஏட்டிைனத் துவக்க னார்.

ெதாழிலாளி வர்க்கம் அவச ய அரச யலில்

பங்ேகற்க ேவண்டுெமன்பைத அந்த ஏடு வலியுறுத்த யது.
புத ய தமிழ் வார ஏடாக ய ெதாழிலாளிய ன் முதல் இதழ் எங்களுக்குக்
க ைடத்துள்ளது. ெதாழிலாளர் நலத்த ேலேய முற்ற லும் ஈடுபாடு உைடய ஒரு
ெசய்த த்தாளின் ேதைவ தமிழ்நாட்டில் கட்டாயமாகத் ேதைவப்பட்டது. புத ய
ஏடு இத்ேதைவைய இப்ெபாழுது ந ைறேவற்றும் என்று நாங்கள் நம்புக ேறாம்.
ப ற நாடுகளில் ெதாழிலாளர் அைடந்துள்ள முன்ேனற்றம், வளர்ச்ச , இந்த யத்
ெதாழிலாளரின் இரங்கத்தக்க ந ைல, ெதாழிலாளர் மக ழ்ச்ச யான வாழ்க்ைக
நடத்துவதற்கு உரிய வழிமுைறகள் ஆக யைவ ெதாழிலாளனில் இடம்ெபறும்
இப்புனிதமான பணி குற த்து அவ்ேவடு உண்ைமய ேலேய ெபருமிதம்
ெகாள்ளலாம்.

ெதாழிலாளர்கள் வாங்கக்கூடிய வைகய ல் அவ்ேவட்டின்

வ ைல அைர அணாவாக ைவக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வார ஏடு எம்.
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ெதாடங்கப்பட்டுள்ளது.

ெதாழிலாளரின்

வாழ்க்ைக

ந ைலைமகைள

உயர்வுறச் ெசய்ய அவரது தன்னலமற்ற முயற்ச கைள எல்ேலாரும் அற வர்.
எம்.என்.ராய்

ெபர்லினிலிருந்து

நடத்த

வந்த

‘இந்த ய

சுதந்த ரத்த ன்

முன்னணிப் பைட’ என்ற ஏடானது, இந்தப் புத ய பத்த ரிைகைய வாழ்த்த
வரேவற்றது.

எம்.ச ங்காரேவலுைவ ஆச ரியாகக் ெகாண்ட இந்த யக்

கம்யூனிசத்த ன் மாதமிருமுைற இதழாக ய ‘ெதாழிலாளர் - வ வசாய கள்
ெகஜட்’டின் முதல் இதழின் ப ரத கைள நாங்கள் மிக்க மக ழ்ச்ச யுடன்
ெபற்ேறாம்.

இந்த ய நாட்டின் ெதாழிலாளர் - வ வசாய கள் கட்ச ய ன்

ெகாள்ைக பரப்பும் கருவ யாகும் அது. தாய்ெமாழிய ல் அது ெதாழிலாளன்
என்று ெவளிவரும்.
அந்த

ஏட்டின்

ெகாள்ைகயாவது

ெதாழிலாளர்

-

வ வசாயத்

ெதாழிலாளர் ஆக ேயாரது சுதந்த ரத்த ற்காகவும், உலகத் ெதாழிலாளரின்
ஒருைமப்பாட்டுக்காகவும்
சுதந்த ரத்த ற்காகவும்
அது

அைனத்து

பாடுபடுவதாகும்.

உலகக்

நாடுகளின்

இந்த யாவ ன்

கம்யூனிசத்துக்காகவும்
அைனத்துத்

அது

ெதாழிலாளரும்

பாடுபடும்.
அைனத்துக்

காலங்களிலும் மக ழ்ச்ச யாகவும் நலமாகவும் இருப்பதற்கு என பாடுபடும்.
அது ஒரு மாெபரும் பணியாகும். புத ய ேபாராட்டத் ேதாழனுக்கு எங்களது
மனப்பூர்வமான வரேவற்ைப அளிக்க ேறாம். இந்த யப் பாட்டாளி வர்க்கத்த ன்
ேபாராட்டத்த ல் அது ச றப்பான பங்க ைன ஆற்றுெமன நாங்கள் நம்புக ேறாம்.
இவ்வாறு அந்த ஏடு புத ய பத்த ரிைகைய வரேவற்றது.
இவ்வ ரு

புத ய

ெவளிவர முடிந்தன.

பத்த ரிைககளும்

சல

மாதகாலத்த ற்கு

மட்டுேம

1924ஆம் ஆண்டில் ஆங்க ேலய ஆட்ச யாளர்கள்

இந்த யாவ லிருந்த கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் மீது தாக்குதல் ெதாடங்க ய
ேநரத்த ல் அைவ ந றுத்தப் பட்டன.

‘ெதாழிலாளர்- வ வசாய கள் ெகஜட்,

ஏடுதான் இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் ஏடு என்று தன்ைனப்
ப ரகடனப் படுத்த க் ெகாண்டு வந்த முதல் ஏடாகும்.

ஒரு ச ல இதழ்கேள

ெவளிவர முடிந்த ெதன்றாலும் அந்த ஏடானது ெதாழிலாளர் -வ வசாய கள்
இயக்கத்த ன் ஆரம்ப காலச் ச ன்னமாக வ ளங்க யது.‘
தமிழகத்த ல்
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நூலிலிருந்து…
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19.

கான்பூர் முதல் கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 9, 2019

…
ேநற்ைறய

இதழில்

கான்பூர்

கம்யூனிஸ்ட்

சத வழக்கு

வ சாரைணய ன்ெபாழுது பார்ைவயாளர் அமர் மன்றத்த ல் சத்ய பக்தா
என்பவர் அமர்ந்த ருந்தார் என்று குற ப்ப ட்டிருந்ேதாம்.

யார் அந்த சத்ய

பக்தா?
அவர்

ேதச ய

ரஷ்யப் புரட்ச ,

மனப்பான்ைமக்

ெலனின்,

ெகாண்டவர்.

அேத

ேநரத்த ல்

ரஷ்யாவ ன் சாதைனகள் ேபான்றவற்ைறயும்

பத்த ரிைகய ல் படித்து அந்த ஈர்ப்புக்கு ஆளானவர்.

‘தைலமைறவு ரஷ்யா’

என்ற புத்தகத்ைதப் படித்து ரஷ்யப் புரட்ச ைய குற த்து அற ந்து ெகாண்டவர்.
ச ற து காலம் கழித்து நாகபுரிய லிருந்து ப ரணவீர் என்ற ெபயரில் இந்த
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ெமாழிய ல் ஒரு வார இதைழ நடத்த னார். அப்ேபாது பம்பாய ல் ‘ேசாசலிஸ்ட்’
பத்த ரிைகைய

நடத்த

வந்த

எஸ்.ஏ.டாங்ேகவுடன்

ெதாடர்பு

ைவத்துக்

ெகாண்டார். ப ன்னர் கான்பூருக்கு வந்த சத்ய பக்தா ஒரு புத்தகக் கைடைய
நடத்த யேதாடு, மகாத்மா காந்த , ெலனின், க லாபத் இயக்கத்த ல் ப ரபலமாக
இருந்த முகமது அலி, ெசௗகத் அலி என்ற அலி சேகாதரர்கள் ஆக ேயாரது
படங்கைள அச்ச ட்டு வ ற்றார். ேபால்ஷ்வ க் ரஷ்யாைவக் குற த்து பலரிடம்
ேபசுவார்.

இதன் மூலம் கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவாளர் என்று முத்த ைரக்

குத்தப்பட்டு ரகச ய காவல்துைற கண்காணிப்புக்கு ஆளானார். உண்ைமய ல்
கான்பூர் சத

வழக்க ல் காவல்துைற இவர் ெபயைரயும் ேசர்த்த ருந்தது.

ஆனால் அரசாங்க வழக்கற ஞர்கள் இவர் ெபயைர அந்த பட்டியலிலிருந்து
நீக்க வ ட்டனர்.
சத்ய பக்தா தனது நண்பர்கைள உறுப்ப னராக்க
உருவாக்க னார்.

ஒரு புத ய கட்ச

ஓர் அைமப்ைப

ப ரகடனம் ெசய்தார்.

அரசாங்கம் முதலில் அைத தைட ெசய்தது.

ஆங்க ேலய

ப ன்னர் அந்தத் தைடைய

நீக்க யது. 1925ஆம் ஆண்டு இறுத ய ல் 250 உறுப்ப னர்கைள அத ல் ேசர்த்து
வ ட்டார். அவர்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் கருத்துக்கள் எதுவும் ெதரியாது. ஆனால்
ரஷ்யப் புரட்ச ய ன் சாதைனகள் மட்டும் ெதரியும்.
கான்பூர்

சத

வ வாதத்ைதக்
வழக்கற ஞரான

வழக்க ல்

கவனித்து
ேராஸ்

துவக்கம்

வந்த

சத்ய

அல்ஸ்டன்

முதல்

நீத மன்றத்த ற்கு

பக்தா

முதல்

என்ற

வாக்க யத்த னால் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டார்.
ஆதரிப்பவர்கள்

என்ற

காரணத்த னாேலா

ெகாள்ைகக்ெகத ராகேவா

இந்த

வழக்கு

நாள்

பாரிஸ்டர்

வந்து

அரசாங்க

கூற ய

ஒரு

“கம்யூனிச கருத்துக்கைள
அல்லது

கம்யூனிசம்

ெதாடரப்படவ ல்ைல”

அவர் கூற யது சத்ய பக்தாவுக்கு மிகவும் ப டித்தமாக இருந்தது.

என்ற
என்று
எனேவ

இப்ெபாழுது அந்த வாக்க யத்ைத மனத ல் ெகாண்டு இந்த யாவ ல் ஏன் ஒரு
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்கக் கூடாது என்ற முடிவுக்கு சத்ய பக்தா
வந்தார்.

இைதத் ெதாடர்ந்து அவர் பத்த ரிைககளுக்கு ஒரு அற க்ைக

ெவளிய ட்டார். “இந்த யன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச என்ற ெபயரில் ஒரு கழகம் (society) கான்பூரில் ந றுவப்படவுள்ளதாகவும் அதனுைடய ேநாக்கமானது ெபாது
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மக்களிைடேய கம்யூனிச ேபாதைனகள் குற த்து ப ரச்சாரம் ெசய்வது என்றும்
அற வ த்தார்.

ஒரு பாட்டாளி வர்க்க இயக்கத்ைதேயா அல்லது ெவகுஜன

க ளர்ச்ச ையேயா துவக்கும் முன் இது ஒரு அவச யமான நடவடிக்ைக என்று
அவர் கருத னார். (சத்ய பக்தா : Early days of Communist movement in India)
அச்சமயத்த ல்தான்

இந்த ய

ேதச ய

காங்க ரச ன்

40

கான்பூரில் நடக்கப்ேபாவதாக அற வ ப்பு ெவளியானது.

வது

மாநாடு

அைதக் கண்ட

சத்ய பக்தா தனது நண்பர்களுடன் ஆேலாச த்து அவர்கள் உதவ ெசய்வதாக
ெசான்ன அடிப்பைடய ல் “இந்த யன் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் முதல் வருடாந்தர
மாநாடு 1925 டிசம்பர் மாத கைடச வாரத்த ல் கான்பூரில் நைடெபறும்” என்று
அற வ த்தார்.

இந்த மாநாட்டுக்கு தைலைம வக க்கும்படி இங்க லாந்து

நாடாளுமன்ற

உறுப்ப னரும்,

கம்யூனிஸ்ட்

சக்லத்வாலாைவ ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
கப்பல்

பயணக்

கட்டணம்

ஏற்பாடு

தைலவருமான

ஷாபூர்ஜி

ஆனால் அவர் வந்து ெசல்ல
ெசய்வது

ச ரமமாக

இருந்ததால்

ச ங்காரேவலைர மாநாட்டுக்கு தைலைம தாங்க நடத்த தருமாறு சத்ய பக்தா
ேகட்டுக் ெகாண்டார். அதற்கு அவர் சம்மத த்தார். இைதத் ெதாடர்ந்துதான்
முசாபரும் அந்த மாநாட்டிற்கு வரேவண்டும் என்று ேகட்டுக் ெகாண்டு முசாபர்
அகமதுவ ற்கு சத்ய பக்தா 30 ரூபாய் அனுப்ப னார்.
த ட்டமிட்டபடி கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு டிசம்பர் 26ஆம் ேதத துவங்க யது.
ச ங்காரேவலர்
தைலவரும்,

தைலைம

வக த்தார்.

இடதுசாரி

ச ந்தைன

கான்பூரின்

ப ரபல

ெகாண்டவருமான

ஹஸரத் ெமாகானி வரேவற்புைர ந கழ்த்த னார்.

காங்க ரஸ்
ெமௗலானா

இந்த மாநாடு எவ்வாறு

நைடெபற்றது என்பைத சத்ய பக்தாேவ வ வரித்தது சுைவயாக இருக்கும்.
“மாநாடு

ஒரு

பைழய

கூடாரத்த ல்

நைடெபற்றது.

நாற்காலிகேளா,

ேமைசகேளா க ைடயாது. மின்சார வ ளக்குகள் க ைடயாது. ஒலிெபருக்க
க ைடயாது. ஏன், அமர்வதற்கு நல்ல ஜமக்காளம் கூட வ ரிக்கப்படவ ல்ைல.
ஆனால் ஒரு லட்ச ய ேவகம் இருந்தது.
ேபாக்குவரத்து
ந ைனவ ல்ைல.

ெசலவுக்ெகன்று

ச ங்காரேவலுச் ெசட்டியாருக்கு

எதுவும்

ெகாடுத்ததாக

எனக்கு

ெவறும் ஐநூறு ரூபாய ல் இந்த மாநாட்ைட நடத்த ேனாம்.

(சத்ய பக்தா முன் ெசான்ன கட்டுைர)
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இந்த மாநாட்டில் லாகூைரச் ேசர்ந்த சும்சுதீன் ஹாசன்,பம்பாையச் ேசர்ந்த
எஸ்.வ .காட்ேட, ேக.என்.ேஜாக்ேலகர், ஆர்.எஸ்.ந ம்ப்கர், ப கானீைரச் ேசர்ந்த
ஜானக ப ரசாத் பாகர் கட்டா, ஜான்ச ையச் ேசர்ந்த அேயாத்யா ப ரசாத்,
ெசன்ைனையச் ேசர்ந்த ச .க ருஷ்ணசாமி அய்யங்கார் ஆக ேயார் கலந்து
ெகாண்டனர்.

க ருஷ்ணசாமி அய்யங்கார், ராஜாஜிய ன் உறவ னராவார்.

மாநாட்டுக்கு தைலைம வக த்த ச ங்காரேவலர் ெதாடக்கத்த ல் ெஜர்மனிய ல்
ப ற்ேபாக்காளர்களால் படுெகாைல ெசய்யப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்கள்
ேராஸா

லக்சம்பர்குக்கும்,

காரல்

லீப்ெனக்டுக்கும்,

ப ரான்ஸ்

நாட்டு

ெதாழிலாளர் தைலவர் எம்.ழுவாேர என்பவருக்கும் அஞ்சலி ெசலுத்த னார்.
அேதேபான்று ெசன்ைன கான்பூர் மற்றுமிதர இந்த ய நகரங்களில் சுதந்த ரப்
ேபாராட்டத்த ல்

தங்கள்

அஞ்சலி ெசய்தார்.
ேபசுைகய ல்

இன்னுய ைர

நீத்தவர்களுக்கும்

ச ங்காரேவலர்

மைறந்த தைலவர் ெலனினுக்கு அஞ்சலி ெசலுத்த ப்

‘ெதாழிலாளர்

-

வ வசாய கள்

‘ெகஸட்’

பத்த ரிைகய ல்

ெலனின் குற த்து, தான் எழுத ய ருந்த புகழுைரைய ச ங்காரேவலர் படித்துக்
காண்ப த்தார்.
(ெதாடர்ச்ச நாைள…)
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20. கான்பூர் முதல் கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு அகில
ெதாடர்பு குறித்த விவாதம்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 10, 2019

…
மைறந்த காங்க ரஸ் தைலவர்கள் த லகர், ச .ஆர்.தாஸ், சுப்ரமணிய
ச வா ஆக ேயாருக்கும் ச ங்காரேவலர் அஞ்சலி ெசலுத்த யேதாடு மைறந்த
தைலவர்கள்

ந ைனவாக

மாநாட்டுப்

ப ரத ந த கள்

சல

ந மிட

ேநரம்

அைமத யாக எழுந்து ந ன்று மவுன அஞ்சலி ெசய்யும்படி ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
அதன்ப ன் ச ங்காரேவலர் தனது தைலைமயுைரயாற்ற னார்.
ேசாவ யத் நாட்டிற்கு ெலனின் அளித்த வழிகாட்டுதல்கைள பாராட்டிப்
ேபச ய அவர் ரஷ்யாவ ல் உள்ள ேசாசலிஸ்ட் ஆட்ச

வலுப்படுத்த அவர்
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வழிகாட்டல் மிகவும் ேதைவ என்றும் அவரால் துவக்கப்பட்ட மாெபரும் ெசயல்
எத ர்காலத்த ல் மனித சமுதாயத்த ன் நலத்த ற்கு அடித்தளமாக அைமயும்
என்றும் சுட்டிக்காட்டினார்.

இந்த ய ந ைலைமகள் குற த்துப் ேபச ய அவர்

அடுத்து வரும் காலத்த ல் எத்தைகய சுயாட்ச

தன்னாட்ச

அரைச நாம்

அைடந்தாலும் அது இச்சமுதாயத்த ல் ஆைலத் ெதாழிலாளி, வ வசாயத்
ெதாழிலாளி ஆக ேயார் மனிதராக வாழுவதற்கான உரிைமைய அங்கீகரிக்க
ேவண்டும் என்று வலியுறுத்த னார். கம்யூனிச லட்ச யத்ைத வ ளக்க ப் ேபச ய
ச ங்காரேவலர் இந்த யாவ ல் உள்ள ஒவ்ெவாரு கம்யூனிஸ்ட்டும் காரல்
மார்க்ஸ் உருவாக்க ய தத்துவத்ைத புரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும், அது மிகுந்த
ேதைவயாகும் என்று வலியுறுத்த னார்.
இந்த யாவ ல்

உள்ள

அரச யல்

கட்ச கள்

அவர் கட்ச கைளத் தரம் ப ரித்துக் காட்டினார்.
சுய

ராஜ்ஜிய

கட்ச

ெதாழிலாளர்

ஆக யவற்ற ன்

வர்க்கத்த ன்

இருக்க ன்றன.

குற த்துப்

காங்க ரஸ் கட்ச மற்றும்

தைலவர்களுைடய

நலன்களும்

ேபசுைகய ல்,
நலன்களும்,

ஒன்றுக்ெகான்று

எத ராக

அந்த தைலவர்கள் ெதாழிலாளிகள் மற்றும் வ வசாய கள்

நலனுக்காக ேபசுவைதத் தவ ர ேவறு எைதயும் ெசய்வத ல்ைல என்பைத
சுட்டிக்காட்டினார்.
வ வசாய கள்,

எனேவ கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யானது ெதாழிலாளிகள்,

க ராமப்புற

ஏைழகள்

என

பாட்டாளி

மக்கைளத்

த ரட்டி

முைறயாக அைமக்க ேவண்டுெமன்று வலியுறுத்த னார். தனது உைரய ன்
இறுத ய ல் இந்த யாவ ல் உள்ள கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் பணி கம்யூனிசக்
ெகாள்ைகையயும்,

ெசயல்த ட்டத்ைதயும்

ந ைறேவற்ற

உதவும்

என்றும்

சுதந்த ர இந்த யாவ ல் வளமான எத ர்காலத்ைத உறுத ப்படுத்த ேவண்டும்
என்று நம்ப க்ைக ெதரிவ த்தார்.
கட்ச ய ன் ெபயர் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச (Communist Party of India) என்று
மாநாடு முடிவு ெசய்தது. அத்துடன் கட்ச க்ெகன ஒரு அைமப்புச் சட்டத்ைதயும்
அது உருவாக்க யது.

அடுத்த மாநாடு வைர கட்ச ைய வழி நடத்த ச்

ெசல்ல மத்த ய ந ர்வாகக்குழு ஒன்ைறயும் ேதர்ந்ெதடுத்தது.

மாநாட்டுக்கு

தைலைம தாங்குபவர்தான் அடுத்த மாநாடு வைர தைலவராக இருப்பார்
என்ற

வழக்குப்படி
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ேவண்டிய ருந்தது. ேஜ.ப .பகர்கட்டாவும் எஸ்.வ .காட்ேடயும் கட்ச ய ன் ந ர்வாக
குழுவ ன் ெபாதுச் ெசயலாளர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

நாட்டின்

பல பகுத களில் ந ர்வாகக்குழுக்கைள அைமக்கும் வைர அந்த ேவைலையச்
ெசய்வதற்காக ெசயலாளர் பலர் ந யமிக்கப்பட்டனர். அதன்படி ெசன்ைனப்
பகுத க்கு க ருஷ்ணசாமி ந யமிக்கப்பட்டார்.
இந்த

மாநாட்டில்

மற்ெறாரு

வ ச த்த ர

சம்பவமும்

நைடெபற்றது.

இந்த மாநாட்ைடக் கூட்டிய சத்ய பக்தா கட்ச ய ன் ெபயைர இந்த யன்
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

என்று

ைவக்கேவண்டுெமன்று

வற்புறுத்த னார்.

அவருைடய ேநாக்கமானது இந்த யன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க்கும் கம்யூனிஸ்ட்
அக லத்த ற்கும் எவ்வ த ெதாடர்பும் இருக்கக்கூடாது, அது ேதச யக் கட்ச
ேபான்றுதான் இருக்க ேவண்டும் என்பதாகும்.
அைத ஏற்கவ ல்ைல.

ஆனால் இந்த மாநாடு

ஏெனன்றால் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச என்பது

உலக கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் ஒரு பகுத யாகும்.
ெகாண்டும்

அக லத்துடன்

ெதாடர்ப ல்லாத

அது எக்காரணம்

ஒரு

கட்ச யாக

இருக்க

முடியாது என்பதுதான் சத்ய பக்தா தவ ர இதர அைனவரும் ெகாண்டிருந்த
கருத்தாகும்.

தான் கூற யைத மாநாடு ஏற்காததால் ேகாபமைடந்த சத்ய

பக்தா மாநாட்ைட அப்படிேய ேபாட்டுவ ட்டு ெவளிேயற வ ட்டார்! ஆனாலும்
இதர ப ரத ந த கள் அைனவரும் ஒன்றுபட்டு மாநாட்ைட ச றப்பாக முடித்தனர்.
இந்த மாநாட்டிற்குப் ப ன்னர் 1923ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் 31ஆம் ேதத யன்று
பம்பாய ல்

இந்த யாவ ன்

முக்க ய

கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்

கூட்டம்

ஒன்று

நைடெபற்றது. மத்த ய ந ர்வாகக்குழுவ ன் வ ரிவாக்கப்பட்ட கூட்டம் என்றும்
இது கூறப்படுவதுண்டு.
இந்த
முசாபர்

வ ரிவாக்கப்பட்ட
அகமது,

கூட்டத்த ல்

எஸ்.ஏ.டாங்ேக,

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

தைலைமக்குழுவ ற்கு

க ருஷ்ணசாமி

கான்பூர்

ெசயலாளராகத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

குற த்து

ேதாழர்களுக்கு

இதரத்

கட்ச ய ன்
மாநாட்டில்

உள்ளிட்டு

கட்ச ய ன்

பாகர்கட்டாவ ன்

ஐயம்

ஏற்பட்டது.

அப்ெபாறுப்ப லிருந்து ஒதுங்க க் ெகாண்டார்.

ஐவர்

இைணச்

ெசயல்பாடுகள்
எனேவ

அவர்

எனேவ எஸ்.வ .காட்ேட

ெபாதுச் ெசயலாளராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். ச ங்காரேவலர் உள்ளிட்டு
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எட்டுப் ேபர் ந ர்வாகக் குழுவ ற்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். எஸ்.வ .காட்ேட
ெபாதுச் ெசயலாளரானார்.

அேத ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்த ல் இந்த ய

ேதச ய காங்க ரச ன் மாநாடு ெசன்ைனய ல் கூடியது.

இத ல் கலந்து

ெகாள்வதற்காக வந்த கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ெதற்கு கடற்கைரச் சாைலய லிருந்த
ச ங்காரேவலரின் இல்லத்த ல் கூடி வ வாத த்தனர்.

எஸ்.எஸ்.மிராஜ்கர்,

தரணி ேகாஸ்ஸாமி, ேக.என்.ேஜாக்ேலகர், எஸ்.ஏ.டாங்ேக, முசாபர் அகமது.
ப லிப் ஸ்ப ராட், எஸ்.வ .காட்ேட, சவுகத் உஸ்மானி, அேயாத்யா ப ரசாத்
ேபான்ேறார் இத ல் பங்ெகடுத்தனர்.
இந்தக் கூட்டமானது ஒரு முக்க யமான முடிவு எடுத்தது. அக ல இந்த ய
ெதாழிலாளர் - வ வசாய கள் கட்ச ய ைன அைமப்பது எனவும், இதற்காக ஒரு
மாநாட்ைடக் கூட்டுவது என்றும், அந்தப் ெபாறுப்ைப முசாபர் அகமதுவ டம்
ஒப்பைடப்பது என்றும் முடிவு ெசய்தது….
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21. பகத்சிங் எப்படி கம்யூனிஸ்ட் ஆனார்?
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 11, 2019

…
இந்த ய

வ டுதைலப்

ேபாராட்ட

நாயகர்களில்

ஒருவரான

மாவீரன்

பகத்ச ங், தூக்குக் கய ற்ைற முத்தமிட்டத் தருணத்த ல் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டாக
மிளிர்ந்தார்.

அவர் எப்படி மார்க்ச யத்தால் ஈர்க்கப்பட்டார் என்பது ஒரு

சுைவயான கைத.

இதுவைரய லும் ெசால்லப்படாத அந்தக்கைத, இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் மகத்தான அத்த யாயங்களில் ஒன்று.
1928ஆம் ஆண்டில் அலகாபாத் பல்கைலக்கழகத்த ல் எம்.ஏ, படிப்ைப
முடித்து வழக்கற ஞருக்கான எல்.எல்.ப .

பட்டப்படிப்ைப மாணவர் பூரண

சந்த ர ேஜாஷ என்ற ப .ச .ேஜாஷ படித்துக் ெகாண்டிருந்தார்.

மார்க்ச ய

லட்ச யத்த ல் ஆர்வம் ெகாண்டிருந்த அந்த இளம் மாணவர் அச்சமயத்த ல்
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இந்த யாவ ற்குள்

கடத்த

வரப்பட்ட

ெபட்டிக்குள் ைவத்த ருப்பார்.

மார்க்ச ய

நூல்

பலவற்ைற

தனது

தன் சக மாணவர்களிைடேய முற்ேபாக்குச்

ச ந்தைனயுள்ள, ேதசபக்த யுள்ள மாணவர்களிைடேய ஒவ்ெவாரு புத்தகமாக
ெகாடுத்து படிக்க ைவத்து அவர்கைள கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ற்கு ஈர்த்துக்
ெகாண்டிருந்தார்.

அச்சமயத்த ல் ஒருநாள் அந்தப் பல்கைலக்கழக சக

மாணவர் அஜய் குமார் ேகாஷ் ஒரு இளம் சீக்க ய வாலிபைர அைழத்து வந்து
“ேஜாஷ , நீ ைவத்த ருக்கும் புத்தகங்கைள ஒவ்ெவான்றாக இவருக்கு ெகாடு,
படித்து வ ட்டு தந்துவ டுவார் என்று கூற னார்.”
அச்சமயத்த ல்

அஜய்குமார்

நம்ப க்ைக உண்டு.
அவருடன்

ேகாஷ ற்கு

ேஜாஷ யும் சம்மத த்தார்.

பயங்கரவாத

புரட்ச ய ன்

மீது

எனேவ அவர் அைழத்து வருபவர்களின் அல்லது

ேபச க்ெகாண்டிருப்பவர்களின்

ெபயர்கைள

ேஜாஷ

ேகட்க

மாட்டார். இப்ெபாழுதும் இந்த சீக்க ய வாலிபர் யார்? என்று அஜய் ேகாஷ டம்
ேகட்கவ ல்ைல.
அஜய் ேகாஷ் ெசான்னபடிேய தன்னிடமுள்ள ஒவ்ெவாரு புத்தகத்ைதயும்
அந்த சீக்க ய வாலிபரிடம் ெகாடுப்பார்.

அவரும் ச ல நாட்கள் கழித்து

அைதக் ெகாண்டு வந்து த ருப்ப தருவார்.

ஆனால் அந்த புத்தகத்த ல்

உள்ள கருத்துக்கைளக் குற த்து ேஜாஷ ய டம் அவர் வ ளக்கம் ேகட்பார்.
இப்படிேய பல வாரங்கள் ெசன்றன.

ப ன்னர் அந்த வாலிபர் அடிக்கடி

பல்கைலக்கழக மாணவர் வ டுத க்கு இரவ ல் வந்து கலந்துைரயாடுவார்.
ேஜாஷ ,

மார்க்ச யம்

வ ளக்குவார்.
ேஜாஷ யுடன்

குற த்து

தான்

புரிந்து

ெகாண்டைத

ச ல சமயங்களில் நள்ளிரவாக வ டும்.
மாணவர்

தங்க வ டுவார்.

வ டுத

உணவகத்த ல்

அந்த இைளஞர்

சாப்ப ட்டுவ ட்டு

அங்ேக

இது நாளாக நாளாக இந்த சந்த ப்பு அத கரித்தது.

மாதங்களுக்கு ப றகு அந்த இைளஞர் வரேவய ல்ைல.
காலம் அவைர எத ர்பார்த்தார்.
ஆண்டில்

அவருக்கு

ப .ச .ேஜாஷ

மீரட்

ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்.

ேஜாஷ யும் ச ற து

ஆனால் அவர் வரவ ல்ைல.
சத

வழக்க ல்

ைகது

பல

1929ஆம்

ெசய்யப்பட்டு

மீரட்

ச ற து காலம் கழித்து காைலப் பத்த ரிைக

ஒன்ற ல் ஒரு ெசய்த ையப் படித்து ேஜாஷ அத ர்ச்ச யைடந்தார்.

அந்தச்

ெசய்த யானது

மூன்று

இந்த ய

நாடாளுமன்றத்த ல்

முந்ைதய

நாளில்

வாலிபர்கள் ெவடிகுண்ைட வீச , அது ெவடித்ததாகவும் அவர்கள் மூவரும்
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ைகது ெசய்யப்பட்டதாகவும் கூற

அவர்கள் மூவரின் புைகப்படத்ைதயும்

ெவளிய ட்டிருந்தது. அந்த மூவரில் ஒருவர் ஏற்ெகனேவ இவைரச் சந்த த்து
ேபச ய சீக்க ய வாலிபர்!
என்று ேபாட்டிருந்தது.

அந்த படத்த ற்குக் கீேழ அவர் ெபயர் பகத்ச ங்

அப்ெபாழுதுதான் ேஜாஷ க்கு தன்ைனச் சந்த த்து

நீண்ட உைரயாடல் நடத்த ய வாலிபர் பகத்ச ங்தான் என்று அற ந்து மிகவும்
மக ழ்ச்ச யைடந்தார்.

ஏெனன்றால் அவர் பகத்ச ங் குற த்து ஏராளமாக

ேகள்வ பட்டிருந்தார்.

ஆனால் அவைர ஒருமுைற கூட சந்த த்தத ல்ைல.

அத்துடன் அவைர அற முகப்படுத்தும் ெபாழுது அஜய் குமார் ேகாஷ ம்
அவர் யார் என்று ெசால்லவ ல்ைல. அக்கால வழக்கப்படி ேஜாஷ யும் அவர்
ெபயைரக் ேகட்கவ ல்ைல.
இப்ெபாழுது ேஜாஷ

சம்பந்தப்பட்ட மீரட் சத

வழக்கு துவங்க யது.

அேத ேநரத்த ல் பகத்ச ங், ராஜகுரு, சுகேதவ், ச வவர்மா, அஜய் குமார்
ேகாஷ் மற்றும் பல ேதாழர்கள் மீது லாகூர் நீத மன்றத்த ல் சத வழக்கு
துவங்க யது.

ேஜாஷ தவறாமல் அந்தச் ெசய்த கைளப் படித்து வந்தார்.

இறுத ய ல் லாகூர் நீத மன்றம் பகத்ச ங், ராஜகுரு, சுகேதவ் ஆக ய மூவருக்கு
தூக்குத் தண்டைன வ த த்தது.

ச வவர்மா, டாக்டர் கயா ப ரசாத், பண்டிட்

க ேஷாரிலால் ேபான்ேறாருக்கு ஆயுள் தண்டைன வ த த்தது. அஜய் குமார்
ேகாஷ் வயது குைறந்தவராக இருந்ததால் அவர் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார்.
பகத்ச ங்கும்,சுகேதவும், ராஜகுருவும் 1931ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 23ஆம்
ேதத தூக்க லிடப்பட்டனர்.
ேஜாஷ ைய பகத்ச ங் சந்த த்தப ன் நடந்தது என்னெவன்றால், அவர்
தன் சக ேதாழர்களுக்கு குற ப்பாக ராஜகுரு,
மார்க்ச யத்ைத
ெதாழிலாளி

குற த்து
வர்க்கத்த ன்

ேஜாஷ

கூற யைத

தைலைமய ல்தான்

என்ெறல்லாம் கூற ய ருக்க றார்.

சுகேதவ் ஆக ேயாருக்கு
மனத ல்
புரட்ச

ெகாண்டு

நடக்கமுடியும்

ஆனால் அவர்கேளா அந்த தனிநபர்

பயங்கரவாதத்த லிருந்து வ டுபடவ ல்ைல. நாடாளுமன்றத்த ல் ெவடிகுண்டு
வீசுவது, ைகதானால் தூக்கு ேமைட ஏறுவது என்ற முடிவுக்குப் ேபாய்வ ட்டனர்.
அதன்

வ ைளவாகத்தான்

அந்த

மூவரும்

ெவடிகுண்டுவீச

ைகதானது.

ச ைறய ல் பகத்ச ங் க ைடத்த மார்க்ச ய நூல்கள் அைனத்ைதயும் படித்தார்.
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மார்க்ச யம்தான் ஏற்ற லட்ச யம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.
முடிவுப்படி

அவர்

மார்ச்

24ஆம்

ேதத தான்

நீத மன்ற

தூக்க லிடப்பட

ேவண்டும்.

ஆனால் ஆங்க ேலய அரசாங்கேமா அந்த நாளில் நாடு முழுவதும் பலத்த
எத ர்ப்பு

நடவடிக்ைககள்

இருக்கும்

என்று

நள்ளிரவ ல் தூக்க லிட முடிவு ெசய்தது.
ச ைறக்காவலர்கள்

வந்து

பகத்ச ங்க டம்

கருத

மார்ச்

23ஆம்

ேதத

அந்த நாளின் முன்னிரவ ல்
உங்கைள

“இப்ெபாழுது

தூக்க லிடப் ேபாக ேறாம், தயாராகுங்கள்” என்று கூற யெபாழுது பகத்ச ங்
ேகட்டிருக்க றார்.

“நாைளதாேன எங்கைள தூக்க லிட ேவண்டும், ஏன்

இன்ேற தூக்க லிடப் ேபாக றீர்கள் என்று ேகட்டிருக்க றார்” “நாைள ெபரிய
ப ரச்சைனயாகும்.ஆதலால் இப்ெபாழுேத அைதச் ெசய்யப் ேபாக ேறாம்”
என்று கூற னார்கள்.

அச்சமயத்த ல் அவர் படித்துக் ெகாண்டிருந்தது

ெலனினுைடய புத்தகங்களில் ஒன்று. அைத மூடி ைவத்துவ ட்டு அவர் தூக்கு
ேமைடக்குச் ெசன்றார். நள்ளிரவ ல் அவர்கள் மூவரும் தூக்க லிடப்பட்டனர்.
இரேவாடு இரவாக ரவ ஆற்றங்கைரக்கு ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டு அவர்கள்
உடல்கள் எரிக்கப்பட்டன.
இச்சம்பவம் நடந்து 41 ஆண்டுகளுக்கு ப ன்னால் 1969 ஆம் ஆண்டில்
ப .ச .ேஜாஷ தனது கடந்த கால இயக்க வரலாைற ந ைனவு கூரும் ெபாழுது
பகத்ச ங்ைக தான் முதலில் சந்த த்தது, அவருைடய த யாகம், அவருைடய
ேபார்க்குணம் ஆக யவற்ைற குற த்து ப ன்வருமாறு எழுத னார்:
…நாைள ெதாடரும்
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22. ``மீண்டும் பிறப்ேபன் தாேய!''
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 12, 2019

…
…ேநற்ைறய ெதாடர்ச்ச
“என்னுைடய

வாலிபத்த ல்

பகத்ச ங்ைக

எனக்கு

பகத்ச ங்

என்று

ெதரியாது; ஆனால் அஜய் ேகாஷ ன் நண்பர் என்று தான் ெதரியும். அஜய்
ேகாஷ் பயங்கரவாத அைமப்புகளுடன் ெதாடர்புைடயவர் என்பதால் நான்
எவ்வ த ேகள்வ ையயும் ேகட்கவ ல்ைல.

அஜய் ேகாஷ் இந்து ஹாஸ்டலில்

இருந்தார். நான் அலகாபாத் பல்கைலக்கழக ஹாலந்து அரங்க ல் இருந்ேதன்.
1928 வாக்க ல் நான் பல்கைலக்கழகத்த ன் அரச யல் ச ந்தைன ெகாண்ட
மாணவர்களிைடேய ஒரு கம்யூனிஸ்ட் என்று ப ரபலமாய ருந்ேதன். ஒருநாள்
அஜய் ேகாஷ் அவருைடய நண்பைர அைழத்து வந்தார்.
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மார்க்ச ய-

ெலனினிய

நூல்கைளயும்,

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த லிருந்து

கைடச யாக வந்துள்ள நூல்கைளயும், இங்க லாந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
ஏடுகைளயும்

அளிக்க

ேவண்டுெமன

கூற னார்.

இவற்ைற

நான்

அயல்நாட்டிலிருந்து என்னுைடய ரகச ய வ லாசத்த ல் ெபற்று வந்ேதன்.
இவ்வாறு தான் அது ெதாடங்க யது. அஜய ன் நண்பர் அலகாபாத்த லிருக்கும்
ெபாழுது வருவார்.

ஒரு குழந்ைதய ன் ெவகுளித்தனத்துடன்,

இனிய

புன்னைக மிளிர இயல்பான தன்ைமயுடன் மிகவும் வசீகரமான நபராக
அவர் காணப்படுவார்.
“ேதைவயான புத்தகங்கைள அவர் எடுத்துக் ெகாள்வார்.

அதன்ப ன்

நாங்கள் பல்கைலக்கழக வளாகத்த ன் பரந்த பசுைமயான ேதாட்டப் பகுத ய ல்
நடப்ேபாம்.

எங்களுைடய வ வாதங்கள் நீடிக்கும்வைர அல்லது அது ஒரு

முடிவுக்கு வரும் வைர அல்லது இரவு உணவுக்கு ெவகு ேநரமாக வ ட்டது
என்றால் த ரும்ப வருேவாம்.

நான் அவைர இந்து ஹாஸ்டல் வாய லில்

வ ட்டுவ ட்டு எனது இடத்த ற்குத் த ரும்ப வருேவன்.
“அது நடந்தது 1928ல்.

இப்ெபாழுது 1969;

41 நீண்ட ஆண்டுகள்

கடந்துவ ட்டன.

மிகவும் மனம் த றந்த அல்லது அற ைவத் ேதடுவத ல்

மிகவும்

ெகாண்ட

நாட்டம்

இத்தைகய

ஒரு

அரச யல்

ஊழியைரேயா

அல்லது தைலவைரேயா என் வாழ்நாளில் இதுவைர கண்டத ல்ைல.

என்

ெசாந்த அனுபவத்த ல் ஜவஹர்லால் ேநருைவ இரண்டாவது இடத்த ல்தான்
ைவப்ேபன். இவ்வாறு தான் பகத்ச ங் என் ந ைனவ ல் ந ற்க றார்.
“இந்த யாவ ன்

எத ர்காலமானது

இடதுசாரிகைளயும்,

அவர்களின்

வ ேவகத்ைதயும் பலத்ைதயும் சார்ந்துள்ளது என்பது ெதளிவு. இவ்வாரத்த ல்
பகத்ச ங் த னத்த ல் இரங்கல் உைரகைள ந கழ்த்துவது ேபாதுமானதல்ல;
ஆனால் இடதுசாரி ேபச்சாளர்கள் தங்கைளத்தாங்கேள ேகட்டுக் ெகாள்ள
ேவண்டிய அவச யமுள்ளது.

நமக்குப் ெபாதுவான மற்றும் ச றந்ததான

பகத்ச ங்க னுைடய பாரம்பரியத்ைத முன்ெனடுத்துச் ெசல்ல அற ைவயும்
தன்னலமற்ற

துணிைவயும்

ேபாதுமான

அளவு

ெபற்றுள்ேளாமா?

பகத்ச ங், நமது ேதச ய அட்டவைணய ல் அழியாத் தன்ைமைய எவ்வாறு
ெபற்றாெரன்றால் தனக்கு அத கம் ெதரியாது என்று அவர் உணர்ந்ததாலும்,
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தனக்காகப்

படிக்கவும்

மற்றும்

இதரர்களிடமிருந்து

ெகாள்ளவும் அவர் ஒருேபாதும் சைளத்தத ல்ைல.
அவரும்,
ஆவர்;

ேமலும்

கற்றுக்

இதரர்கள் எனும்ேபாது

அவருைடய கட்ச ய னரும் கருத்து மாறுபாடு ெகாண்டவர்கள்
அவர்களில்லாமல்

ெபாதுவான

என்று அவர் உணர்ந்த ருந்தார்.
ேசர்த்தது

என்பதுடன்

அவர்

லட்ச யத்ைத

அைடயமுடியாது

அது அவருைடய துணிவ ற்கு நம்ப க்ைக
நாட்டின்

த யாக

கதாநாயகன்

ஆவார்.

இந்த ய இடதுசாரிகள் அவர்களாகேவ உயர்ந்து ந ற்க அந்த உணர்வும்,
கண்ேணாட்டமும் இன்று நமக்கு மிகவும் ேதைவப்படுக றது.”
பகத்ச ங்

தூக்க லிடப்படும்

தூக்க லிடப்பட்டவுடேனேயா

தருவாய ேலா

எழுதப்பட்ட

கவ ைதக்

அல்லது

ெகாத்து

கீேழ

தரப்பட்டுள்ளது. இவர்களில் எந்தெவாரு எழுத்தாளரும், “அங்கீகரிக்கப்பட்ட”
கவ ஞர்கள்

வரிைசய ல்

உள்ளவர்

அல்ல!

எழுதப்பட்ட

கவ ைதகள்,

சாதாரண மக்களாக ய வாசகர்களுக்கு நடப்பு ெசய்த த்தாள்கள் மற்றும்
சஞ்ச ைககள் வழியாக ெசன்றைடயும் வ தத்த ல் எழுதப்பட்ட கவ ைதகளாகும்.
அைவ

எளிைமயாக

எழுதப்பட்டுள்ளன.

பூர்வமாகக் க ளர்ந்ெதழுந்தைவ;

தானாகேவ

உணர்வுப்

அைவ, (நான் ேமம்படுத்தும் அளவுக்கு

ச றப்பாகய ருந்தைவ) ரகச யப் புலனாய்வு அத காரிகளால் ெசய்யப்பட்ட
ெமாழியாக்கங்களிலும் கூட காலத்த ன் உணர்ைவ ெதரிவ ப்பைவ.

நான்

பகத்ச ங்க ன் தாய்ெமாழியான பஞ்சாப ய லிருந்து துவங்குக ேறன். வ ர்லப்
என்ற தைலப்ைபக் ெகாண்ட கர்முக

ப ரசுரத்த லிருந்து ஒரு பாடைலத்

தருக ேறன்.
இந்த யத் தாய்க்கும் பகத்ச ங்க ற்குமிைடய லான உைரயாடல்
இந்த யத்தாய்
ஓ,மக்கேள!
உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கேள!
என் ‘ந லவு’ மைறந்ததும்
இருள் சூழ்க றது!
பகத்ச ங்
ஓ, தாேய!
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இந் ‘ந லவு’ உங்களுைடயது
முழு உலைக ஒளிரச் ெசய்யும்
மைழக்கால ஊஞ்சலில் மக்கள் ஆடுவைதப் ேபால்
தூக்கு ேமைடய ல் நாங்கள் ஆடுேவாம்
இந்த யத்தாய்
ஓ, மகேன! உன் த யாகம்
என் ப ைணப்புகைள துண்டாக்க வ ட்டது
பகத்ச ங்
ஓ, தாேய! நான் அைமத யாக துய ல்க ேறன்
இப்ெபாழுது என்ைன எழுப்ப ேவண்டாம்
இந்த யத்தாய்
ஓ, மகேன! உன்ைனத்தூக்க லிட்டது
இந்த ய வ லங்குகைள உைடக்கும்
பகத்ச ங்
இந்த ய நாட்டின் வ டுதைலக்காக
மீண்டும் நான் ப றப்ேபன் தாேய!
இந்த யத்தாய்
ஓ, மக்கேள, ச ங்கத்ைத வளர்த்ெதடுத்ேதன்
இர்வ ன் கூண்டிலைடத்தான்
பகத்ச ங்
ஓ, தாேய, உன் ச ங்கம் உறுமினால்
இங்க லாந்ேத அத ரும்
ஒரு ச ங்கம் மடியட்டும் - அதனிடத்த ல்
லட்சம் ச ங்கங்கள் ேதான்றட்டும்.
(குற ப்பு :

ேதாழர் ப .ச .ேஜாஷ

அவர்கள் 1936ஆம் ஆண்டிலிருந்து

1947ஆம் ஆண்டு வைர இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெபாதுச் ெசயலாளராக
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ெசயல்பட்டார். ேதாழர் அஜய் குமார் ேகாஷ் அவர்கள் 1951ஆம் ஆண்டிலிருந்து
1962ஆம்

ஆண்டு

வைர

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

ெபாதுச்

ெசயலாளராக ெசயல்பட்டார்)
ஆதாரம் : ப .ச .ேஜாஷ ய ன் அரிய கட்டுைரகள் ெதாகுப்பு,
தமிழாக்கம் : என்.ஆர்.
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23.

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உருவான
ஆண்டு ஒரு ெதளிவான விளக்கம்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 13, 2019

…
“புரட்ச கர

இயக்கத்துக்கு

சர்வேதச

என்பைத இக்குழு ஒப்புக்ெகாள்வதால்,

கட்ச க்

கட்டுப்பாடு

அவச யம்

எண்ணிக்ைகய ல் ெசாற்பமாக

இருந்தாலும், இந்த யாவ ல் அதற்கு இன்னும் ேவர்கள் இல்ைல என்றாலும்
அதற்கு ஒரு தற்காலிகத் தன்ைம ெகாடுத்தாலும் இக்குழு உண்ைமயான
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெதாடக்கம் என்றும் கருதலாம்” இக்குழுைவ கட்ச
என்று

அங்கீகரிக்குமாறும்,

அப்ெபாழுது

துவங்க ய ருந்த

மூன்றாவது

காங்க ரச ல் ஆேலாசைன உரிைமயுடன் கலந்து ெகாள்ள அனுமத க்குமாறும்
இந்த யக் கமிஷன் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ற்கு ச பாரிசு ெசய்தது.

அது

ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டது. மூன்றாவது காங்க ரச ன் ப ரத ந த கள் பட்டியலில்
‘இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ’ என்று ப ரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது.
மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச இவ்வாண்டு அக்ேடாபர் 17ஆம் ேதத ைய
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இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் நூறாவது ஆண்டாக அற வ த்து ச றப்பாகக்
ெகாண்டாடி வருக றது. நாடு முழுவதும் மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
சார்ப ல்

ேபரைவகள்,

ெபாதுக்கூட்டங்கள்,

ெகாடிேயற்றுதல்

மற்றும்

ஊர்வலங்கள் நடத்தப்பட்டு வருக ன்றன.
ஆனால்
வருக றது.

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

அதாவது

கட்ச

ஒன்றுபட்ட

ேவெறாரு

இந்த யக்

கருத்ைதக்

கம்யூனிஸ்ட்

கூற

கட்ச ய ன்

மத்த ய ெசயற்குழு எடுத்த முடிவுப்படி இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
அைமப்புத னம் டிசம்பர் 26, 1925 என்றும், அதுதான் சரியான த னம் என்றும்
இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் நூற்றாண்டு வ ழா 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்
26ஆம் ேதத தான் என்றும் கூற வருக றது.
ஒன்றாக இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மத்த ய ெசயற்குழு எடுத்த
முடிவு உண்ைமதான்.

அைத யாரும் ேகள்வ ேகட்கவ ல்ைல.

1959ஆம்

ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 19ஆம் ேதத ஒன்றாக இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
மத்த ய ெசயற்குழு கூட்டம் த ல்லிய ல் நைடெபற்றது.
எம்.

பசவபுன்ைனயா தைலைம தாங்க னார்.

அதற்கு ேதாழர்

அக்கூட்டத்த ல் கட்ச ய ன்

ெபாதுச் ெசயலாளர் ேதாழர் அஜய் ேகாஷ், ெசயற்குழு உறுப்ப னர்கள்
ேதாழர்கள் ப .டி.ரணத ேவ, ப .ச .ேஜாஷ , இசட்.

ஏ.அகமது, எஸ்.ஏ.டாங்ேக

மற்றும் ஏ.ேக.ேகாபாலன் ஆக ேயார் கலந்து ெகாண்டனர். இக்கூட்டமானது
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

உருவாக்கப்பட்ட த னம் 1925 டிசம்பர் 26ஆம் ேதத

என்று முடிவு ெசய்தது.

டிசம்பர் 25ஆம் ேதத தான் கான்பூரில் முதல்

கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு துவங்க டிசம்பர் 28ஆம் ேதத வைர நைடெபற்றது.
இந்த மாநாட்டில்தான் டிசம்பர் 26ஆம் ேதத இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
உருவாக்கப்பட்டது.
இந்த வ பரங்கள் அைனத்தும் சரியானேத.
ஆனால் 1964ஆம் ஆண்டில் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய லிருந்து
மார்க்ச ஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச

உருவானப ன்

1970ஆம்

ஆண்டுகளில்,

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ன் மூன்று முன்ேனாடிகளில் ஒருவரும்,
மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மத்த யக்குழு உறுப்ப னருமான ேதாழர்
முசாபர் அகமது அவர்கள், கட்ச ய ன் அரச யல் தைலைமக்குழுவ ற்கு ஒரு
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முக்க ய அம்சத்ைத சுட்டிக்காட்டினார்.
இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல் க ைள என்பது 1920ஆம் ஆண்டு
அக்ேடாபர் மாதம் 17ஆம் ேதத தாஷ்கண்ட் நகரில் உருவாக்கப்பட்டத லிருந்து
அதன் வரலாறு ெதாடங்குக றது என்றும் அைதத் ெதாடர்ந்து 1924ஆம் ஆண்டு
வைர இந்த யாவ ல் நைடெபற்ற கம்யூனிஸ்ட் சத வழக்குகள், ேபாராட்டங்கள்,
ெசன்ைன,

பம்பாய்,

கல்கத்தா,

ெபஷாவர்

ேபான்ற

நகரங்களில்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உருவாக்கப்பட்டு பத்த ரிைககள் நடத்த மக்கைளத் த ரட்டி
நடத்த ய ேபாராட்டங்கள்,
இயக்கங்கள்,

நடத்த ய இயக்கங்கள்,

நடத்தப்பட்ட அரச யல்

சுதந்த ரப் ேபாராட்டத்த ல் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் பங்ேகற்பு,

கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களின் பங்ேகற்பு ஆக யைவ இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
இயக்க வரலாற்ற ல் ஒதுக்கப்பட்டு 1925லிருந்து தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
ஆரம்ப க்கப்பட்டது என்பது தவறானது.

அது 1918 முதல் 1924 வைர

நடத்தப்பட்ட இயக்கங்களுக்கு அநீத ெசய்வதாகும் என்று முசாபர் அகமது
எடுத்துைரத்தார்.

அவர்

கூற யைத

மார்க்ச ஸ்ட்

கட்ச ய ன்

அரச யல்

தைலைமக்குழு கவனமாக பரிசீலித்தது. அது 1920 முதல் பரிசீலித்தது.
இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

முதல்

க ைள

என்பது

1920ஆம்

ஆண்டு அக்ேடாபர் மாதம் 17 ஆம் ேதத ரஷ்யாவ ன் தாஷ்கண்ட் நகரில்
உருவாக்கப்பட்டது.

எம்.என்.ராய்,

அவரின்

துைணவ யார்

எவ்லின்

டிரண்ட்ராய், அபனி முகர்ஜி, அவரின் துைணவ யார் ேராஸா ப ட்டிங்காப்,
முகமது அலி, முகமது ஷாப க் ச த்த க்கு, எம்.ப .டி.ஆச்சார்யா ஆக ய ஏழு
ேபைரக் ெகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது. முகமது ஷாப க் அதன் ெசயலாளராகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். இந்தக்குழு ெலனின் தைலைம தாங்க ய மூன்றாவது
கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ன்

அனுமத ேயாடு

உருவாக்கப்பட்டது.

இைத

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ல் இைணக்க கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் உட்குழு
1921ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 13ஆம் ேதத

எம்.யூ.ரூட்கர்ஸ் என்னும்

ெபயருைடய டச்சுக் கம்யூனிஸ்ட் தைலைமய ல் இந்த யக் கமிஷன் (குழு)
ஒன்ைற ந யமித்தது.

அது எம்.என்.ராய ன் குழுைவப் பற்ற ஜூன் 26ஆம்

ேதத ப ன்வரும் மத ப்பீட்ைடச் ெசய்தது:
“புரட்ச கர இயக்கத்துக்கு சர்வேதச கட்ச க் கட்டுப்பாடு அவச யம் என்பைத
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இக்குழு ஒப்புக் ெகாள்வதால், எண்ணிக்ைகய ல் ெசாற்பமாக இருந்தாலும்,
இந்த யாவ ல் அதற்கு இன்னும் ேவர்கள் இல்ைல என்றாலும் அதற்கு ஒரு
தற்காலிகத் தன்ைம ெகாடுத்தாலும் இக்குழு உண்ைமயான கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன் ெதாடக்கம் என்றும் கருதலாம்” (Indian Commission to the Small Bureau
of the Communist International)
இக்குழுைவ

கட்ச

துவங்க ய ருந்த
கலந்து

என்று

மூன்றாவது

ெகாள்ள

அங்கீகரிக்குமாறும்,

காங்க ரச ல்

அனுமத க்குமாறும்

அப்ெபாழுது

ஆேலாசைன

இந்த யக்

கமிஷன்

உரிைமயுடன்
கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ற்கு ச பாரிசு ெசய்தது. அது ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டது. மூன்றாவது
காங்க ரச ன்

ப ரத ந த கள்

பட்டியலில்

என்று ப ரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது.

‘இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ’

(கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் மூன்றாவது

உலக காங்க ரஸ், சுருக்ெகழுத்து அற க்ைக, 1922).

இதற்கு முந்ைதய

குழுக்களின் பட்டியலில் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் குழுக்கள் என்று மட்டுேம
குற ப்ப டப்பட்டிருந்தது.

(எம்.ஆர்.ேபர்ச ட்ஸ், ‘ேசாவ யத் நாட்டில் இந்த யப்

புரட்ச வீரர்கள்’- இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் உருவாக க் ெகாண்டிருந்த
கட்டம் என்ற நூலில்)
கம்யூனிஸ்ட் அக லம் இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்கும்
ெபாறுப்ைப எம்.என்.ராய்க்கு ெகாடுத்தது.
ெலனின் இந்த யா மீது மிகுந்த கவனம் ெசலுத்த னார். இந்த யாைவச்
ேசர்ந்த எம்.என்.ராய், எம்.ப .டி.ஆச்சார்யா, பூேபந்த ரநாத் தத்தா, ராஜா ப ரதாப்
ச ங் ேபான்ேறாைர சந்த த்துப் ேபச னார். எம்.என்.ராய், ெலனிைன பலமுைற
சந்த த்து வ வாத த்த ருக்க றார். ‘ெலனின் இந்த யாைவப் பற்ற வ ேசஷமான
அக்கைற காட்டினார். அவர் 1921 நவம்பர் 14ஆம் ேதத யன்று ேசாவ யத் கட்ச
ஊழியருக்கு எழுத ய குற ப்ப ல் ப ன்வருமாறு கூறுக றார்:
‘ ‘இந்த யத்

ேதாழர்களின்

இந்த யாைவயும்,

அதன்

நூல்கைள

புரட்ச கர

அத கமாக

இயக்கத்ைதயும்

ெவளிய டுங்கள்.
பற்ற

அத கமான

வ பரங்கைள ேசகரிக்கும்படி அது அவர்கைள ஊக்குவ க்கும்.”
� நாைள ெதாடரும்
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24. ெலனின், ஸ்டாலின் அங்கீகரித்த பிரகடனம்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 14, 2019

…
இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உருவான ஆண்டு
“இக்காலகட்டத்த ல்தான்

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்ைத

உருவாக்கும் ெபாறுப்பு அளிக்கப்பட்ட எம்.என்.ராய், ச ங்காரேவலைரயும்,
எஸ்.ஏ.டாங்ேகையயும், முசாபர் அகமதுைவயும் ெதாடர்பு ெகாண்டு அவர்கள்
மூவைரயும் ஒருங்க ைணத்தார்.

1921ஆம் ஆண்டில் இந்த ய ேதச ய

காங்க ரச ன் அக ல இந்த ய மாநாடு அகமதாபாத் நகரில் நைடெபற்றேபாது
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் சார்ப ல் எம்.என்.ராய் ஒரு ப ரகடனத்ைத எழுத
அைத மாநாட்டில் வ ந ேயாக க்க ெசய்தார்.

அது ெலனினும், ஸ்டாலினும்

படித்து அங்கீகரித்தது.
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இப்ெபாழுது

ேதாழர்

முசாபர்

அகமது

சுட்டிக்காட்டிய,

வ டப்பட்ட

அம்சங்கைள ஒவ்ெவான்றாக காண்ேபாம்:
1. 1920ல்

தாஷ்கண்ட்

நகரில்

முதல்

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

குழு

உருவான ேநரத்த ேலேய இந்த யாவ ல் மூன்று இடங்களில் மூன்று
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் குற த்து கருத்துக்கைள பரப்ப
ஆரம்ப த்தனர். ெசன்ைனய ல் ச ங்காரேவலர், பம்பாய ல் எஸ்.ஏ.டாங்ேக,
கல்கத்தாவ ல்

முசாபர்

அகமது.

ெசன்ைனய ல்

ச ங்காரேவலர்

அப்ெபாழுது உருவாக வந்த ப ன்னி மற்றும் கர்நாட்டிக் மில்கைளச்
ேசர்ந்த

14

ஆய ரம்

ெதாழிலாளிகளுக்கு

மார்க்ச யம்

குற த்தும்,

மார்க்ச யப் ெபாருளாதாரம் குற த்தும் ேபாதைன ெசய்ய ஆரம்ப த்தார்.
ெதாழிலாளிகளுக்கு அரச யல் உணர்வூட்டுவதற்காக ‘ெதாழிலாளன்’
என்ற தமிழ் பத்த ரிைகையயும் நடுத்தர வர்க்க ஊழியர்களுக்காக
‘ேலபர் க ஸான் ெகஜட்’ என்ற ஆங்க ல பத்த ரிைகையயும் நடத்த
மார்க்ச யப் ப ரச்சாரம் ெசய்தார். 1920ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 10ஆம் ேதத
மற்றும் 1921 ஆகஸ்ட் மாதம் 29ஆம் ேதத ெசன்ைன காவல்துைறய னர்,
ேபாராடிய ப ன்னி மற்றும் கர்நாட்டிக் மில் ெதாழிலாளிகள் மீது நடத்த ய
துப்பாக்க ச் சூட்டில் ஒன்பது ெதாழிலாளிகள் சுட்டுக் ெகால்லப்பட்டனர்.
அவர் இந்த ெதாழிலாளிகளின் இறுத ந கழ்ச்ச ய ல் கலந்து ெகாண்டு
அவர்களின் உடல்கைள சுமந்து ெசன்றார்.

அந்த துப்பாக்க ச் சூடு

குற த்து அற க்ைக ெவளிய ட்டு மக்கள் கவனத்ைத ஈர்த்தார். 1923ஆம்
ஆண்டு

இந்த யாவ ேலேய

முதன்

முைறயாக

ெசன்ைனய ல்

ேம

த னத்ைத இரண்டு இடங்களில் ெகாண்டாடினார்.
2. பம்பாய ல்

எஸ்.ஏ.டாங்ேக

கல்லூரிய ல்

இருந்து

அரச யல்

காரணத்த ற்காக ெவளிேயற்றப்பட்ட ந ைலய ல், அவர் பத்த ரிைககளில்
படித்த
புரிந்து

ரஷ்ய

அரசாங்கத்த ன்

ெகாண்ட

அளவ ல்

சாதைனகைள
மார்க்ச யத்

மாணவர்கள் கூட்டத்த ல் ேபச ஆரம்ப த்தார்.

வ ளக்க யும்,

தத்துவத்ைத

தான்

வ ளக்க

ெலனினும் காந்த யும்

என்ற ஒப்பீட்டுப் ப ரசுரத்ைத எழுத ரஷ்ய சாதைனகைள வ ளக்க னார்.
‘ேசாசலிஸ்ட்’ என்ற ஆங்க ல ஏட்ைட துவக்க மார்க்ச யப் ப ரச்சாரத்ைத
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துவக்க னார்.
ேபான்ற

எஸ்.எஸ்.மிராஜ்கர், ஆர்.எஸ்.ந ம்ப்கர், எஸ்.வ .காட்ேட

ேதாழர்களுடன்

பல்லாய ரக்கணக்கான

ேசர்ந்து

பம்பாய்

ெதாழிலாளிகளுக்கு

மில்களில்
வர்க்கப்

இருந்த

ேபாதைன

ெசய்தார். இதன் வ ைளவாகத்தான் 1929ஆம் ஆண்டில் லட்சத்த ற்கும்
ேமற்பட்ட ெதாழிலாளிகள் பலமாத காலம் ேவைலந றுத்தம் ெசய்தனர்
என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.
3.கல்கத்தாவ ல்

தீவ ர

ேதச

பக்தரான

முசாபர்

அகமது,

ெலனின்

எழுத ய நூல்கைளயும், மார்க்ஸ் எழுத ய நூல்கைளயும் அயல்நாட்டிலிருந்து
இந்த யாவ ற்கு வந்த “வான்கார்ட் (முன்னணிப்பைட), அட்வான்ஸ் கார்ட்
(முன்னணி காவலன்), ‘சர்வேதச ெசய்த
‘கம்யூனிஸ்ட்

அக லம்’

ேபான்று

பரிமாற்றம்’, ‘இந்த ய மக்கள்’,

அயல்நாட்டிலிருந்து

பத்த ரிைககைள படித்து கம்யூனிஸ்ட்டானவர்.

வந்த

ஆங்க லப்

தன் ெநருங்க ய நண்பர்

கவ ஞர் நஸ்ரூல் இஸ்லாம் மற்றும் பஸ்நூல் ஹக் ேபான்ேறாருடன் ேசர்ந்து
நவயுகம் என்ற பத்த ரிைகைய ெதாடங்க ெதாழிலாளர் ப ரச்சைனகைள
எழுத னார்.

துைறமுகம் உள்ளிட்ட பகுத களுக்குச் ெசன்று ெதாழிலாளர்

ப ரச்சைனகைள அற ந்து உருக்கமான கட்டுைரகைள எழுத னார். ஒருமுைற
காவல்துைற ெதாழிலாளிகள் மீது கடும் அடக்குமுைறைய ஏவ யெபாழுது
அவர் அைத வன்ைமயாகக் கண்டித்து எழுத னார்.

இதனால் ஆங்க ல

அரசாங்கம் அந்த பத்த ரிைகய ன் காப்புத் ெதாைகைய பற முதல் ெசய்தது.
இக்காலகட்டத்த ல்தான்

இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்ைத

உருவாக்கும் ெபாறுப்பு அளிக்கப்பட்ட எம்.என்.ராய், ச ங்காரேவலைரயும்,
எஸ்.ஏ.டாங்ேகையயும், முசாபர் அகமதுைவயும் ெதாடர்பு ெகாண்டு அவர்கள்
மூவைரயும் ஒருங்க ைணத்தார்.
1921ஆம்

ஆண்டில்

இந்த ய

ேதச ய

காங்க ரச ன்

அக ல

இந்த ய

மாநாடு அகமதாபாத் நகரில் நைடெபற்ற ேபாது இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன் சார்ப ல் எம்.என்.ராய் ஒரு ப ரகடனத்ைத எழுத அைத மாநாட்டில்
வ ந ேயாக க்க ெசய்தார். அது ெலனினும், ஸ்டாலினும் படித்து அங்கீகரித்தது.
அது முதன் முைறயாக இந்த யாவ ற்குத் ேதைவ முழு சுதந்த ரம் என்ற
ேகாரிக்ைகைய முன்ைவத்தது. ேதச ய இயக்கம் கூட அந்த ேகாரிக்ைகைய
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அப்ெபாழுது முன்ைவக்கவ ல்ைல.
நகரில்

நைடெபற்ற

ச ங்காரேவலர்

காங்க ரஸ்

ெதாழிலாளர்

அேதேபான்று 1923ஆம் ஆண்டு கயா
கட்ச ய ன்

குற த்த

அக ல

இந்த ய

ப ரச்சைன

மீது

மாநாட்டில்

ஆேவசமிக்க

உைரயாற்ற னார்.

“உலக கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் ச றப்ப ற்குரிய வரிைச

முைறய ல்

நலனில்

உலக

ப ரத ந த யாக

இங்கு

ச ங்காரேவலர்

இந்த யத்

அக்கைறயுள்ள

வந்துள்ேளன்”
ெதாழிலாளி

மாெபரும்

என்று

இயக்கத்த ல்

கம்பீரமாக

வர்க்கத்த ன்

ெதாடங்க ய

ேவதைனகைளயும்,

அவர்களின் ேகாரிக்ைககைளயும் முன்ைவத்து உைரயாற்ற னார்.
ரஷ்யப் புரட்ச ய ன் தாக்கத்த னால் இந்த யாவ ல் மார்க்ச யக் கருத்துக்கள்
பரவுவைதயும்,

ஏராளமான

முஸ்லிம்

இைளஞர்கள்

ரஷ்யா

ெசன்று

மார்க்ச யப் பய ற்ச ெபற்று வருவைதயும் கண்ட ஆங்க ேலய அரசாங்கம்
அவ்வாறு பய ற்ச ெபற்று ெபஷாவர் த ரும்ப ய இளம் கம்யூனிஸ்ட்டுகைள
1921ஆம் ஆண்டிலிருந்து ைகது ெசய்ய ஆரம்ப த்தது. 1921 - 24 காலகட்டத்த ல்
மட்டும் நான்கு கம்யூனிஸ்ட் சத வழக்குகள் ேபாடப்பட்டு முகமது அக்பர் ஹான்,
ஹாசன், குலாப் மகபூப், முகமது அக்பர்ஷா, முகமது கவுகார் ரஹ்மான்
கான், மீர் அப்துல் மஜித், ஹபீப் அகமது, ரபீக் அகமது, சுல்தான் அகமது,
ெபேராசுதீன் மன்சூர், அப்துல் காத ர்கான், முகமது ஷாப க் ஆக ய இளம்
கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு ஓராண்டு முதல் ஏழு ஆண்டு வைர ஆங்க ேலய
அரசாங்கம் கடுங் காவல் தண்டைன வ த த்தது.
இந்த வழக்க ற்குப் ப ன்னர் நாெடங்க லும் மார்க்ச யக் கருத்துக்கள்
பரவுவைதயும்,
கண்ட

ெதாழிலாளி வர்க்கப் ேபாராட்டங்கள் அத கரிப்பைதயும்

ஆங்க ேலய

கான்பூர் சத வழக்கு.

அரசாங்கம்

ெதாடுத்த

மற்ெறாரு

தாக்குதல்தான்

இந்த வழக்க ல் எஸ்.ஏ.டாங்ேக, முசாபர் அகமது,

ெசௗகத் உஸ்மானி, நளினி குப்தா ஆக ய நால்வர் மீதும் ராஜத்துேராக
குற்றச்சாட்டு
ைகது

சுமத்தப்பட்டது.

இந்த

அரசாங்கம்

காவல்பைடைய

ெசய்ய

வழக்க ல்

ச ங்காரேவலைரயும்

அனுப்ப யது.

ஆனால்

அச்சமயத்த ல் அவர் ைடபாய்டு காய்ச்சலால் பாத க்கப்பட்டிருந்ததால் அவைர
பரிேசாத த்த ஆங்க ேலய மருத்துவர் அவைர கான்பூருக்கு ெகாண்டு ெசல்ல
அனுமத க்கவ ல்ைல. எனேவ அவர் ைகது ெசய்யப்படவ ல்ைல. இந்த வழக்கு
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1924ஆம் ஆண்டில் நைடெபற்று குற்றம்சாட்டப்பட்ட நால்வருக்கு நான்காண்டு
கடுங்காவல் தண்டைன வ த க்கப்பட்டது.
� நாைள ெதாடரும்
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25. இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு
-முன்னின்ற சத்யபக்தாவுக்கு பின்னின்ற
காரணங்கள்…
-என்.ராமக ருஷ்ணன்
-நவம்பர் 15, 2019

…
“ரஷ்யப்புரட்ச
வழிகாட்டல்கள்
படித்தற ந்தது.

நைடெபற்றது முதல் அதன் சாதைனகள், ெலனினின்
குற த்த

அைனத்து

ெபஷாவர்

வ பரங்கைளயும்

கம்யூனிஸ்ட்

சத

பத்த ரிைககளில்

வழக்கு

வ பரங்கைளப்

படித்தது. கான்பூர் சத வழக்கு வ சாரைணைய ேநரிேலேய கண்டு, டாங்ேக,
முசாபர் அகமது உள்ளிட்ேடாரின் வழக்கற ஞர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
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ேநாக்கங்கைளயும், லட்ச யங்கைளயும் வ வரித்தைத ேநரடியாகேவ ேகட்டது.
ஒரு

ேதச யவாத ,

ேதசபக்தர்

என்ற

முைறய ல்

காங்க ரஸ்

கட்ச ய ன்

மாநாடுகளில் வ னிேயாக க்கப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் வ பரங்கைளப் படித்தது.
ச ங்கார ேவலரின் உைரையக் ேகட்டது.

இைவ அைனத்த ன் வ ைளவாக

உந்தப்பட்டுதான்

ரூபாய்

நண்பர்களிடம்

500

கான்பூர் மாநாட்ைடக் கூட்டினார்.

வசூலித்து

சத்யபக்தா

எஸ்.ஏ.டாங்ேக அச்சமயம் சீத்தாபூர்

ச ைறய லிருந்ததால் அவரிடமிருந்து ரகச யமாக மாநாட்டுக்கு வாழ்த்துச்
ெசய்த ெபற்றார்.

எனேவ கான்பூர் மாநாடு த டீெரன்று உருவானதல்ல.

1920ல் உருவாக்கப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெதாடர்ச்ச ேய.”
ஆனால்

இந்த

இருப்ப டத்த ல்

வழக்கு

மூன்று

ேபர்

நைடெபற்றுவரும்

ெபாழுது

அமர்ந்த ருந்தனர்.

பார்ைவயாளர்

ஒருவர்

டாங்ேகக்கு

உதவ ெசய்ய வந்த பம்பாய் இளம் கம்யூனிஸ்ட் ேதாழர் எஸ்.வ .காட்ேட,
இரண்டாமவர் முசாபர் அகமதுவுக்கு உதவ ெசய்ய வந்த ேதாழர் அப்துல்
ஹலீம். மூன்றாவது நபர் சத்யபக்தா எனப்படும் புத்தகக் கைட ைவத்த ருந்த
ஒருவர். இந்த வழக்கு நைடெபற்று தண்டிக்கப்பட்ட நால்வரும் ெவவ்ேவறு
ச ைறக்கு அனுப்பப்பட்டனர். ச ற து காலம் கழித்து இந்த சத்யபக்தா என்ற
நபர் கான்பூரில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு கூட்டப்படும் என்று ஒரு அற வ ப்பு
ெசய்தார்.

இது பலருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது.

இந்த சத்யபக்தா

பரத்பூைரச் ேசர்ந்தவர்.

இளம் வயத ல் மகாத்மா காந்த ய ன் சபர்மத

ஆச ரமத்த ல் இருந்தார்.

ேதச ய மனப்பான்ைம ெகாண்ட அவர் ப ன்னர்

நாகபுரிய ல் ப ரணவீர் என்ற ஒரு பத்த ரிைக நடத்த னார். பம்பாய லிருந்து
டாங்ேக ெவளிய ட்டுக் ெகாண்டிருந்த ேசாசலிஸ்ட் வார இதைழ படித்து வந்த
சத்ய பக்தா ப ன்னர் அவருடன் ெதாடர்பு ெகாண்டார்.
நூல்கைள

படிக்க

ேவண்டுெமன்று

டாங்ேகய டம்

அவர் ெசான்ன நூல்கைள வாங்க ப் படித்தார்.

தான் என்ெனன்ன
ேயாசைன

ேகட்டார்.

ரஷ்யப் புரட்ச குற த்தும்,

ரஷ்ய அரசாங்கத்த ன் சாதைன குற த்தும் ெலனின் தைலைம குற த்தும்
மிகுந்த மரியாைத ெகாண்டிருந்த சத்ய பக்தா ஒரு ெபரிய நண்பர் வட்டம்
ைவத்த ருந்தார். அவர்கள் அைனவருக்கும் ரஷ்யப் புரட்ச , அதன் சாதைன
பற்ற வ ளக்குவார். ஆனால் அவருக்கு மார்க்ச யப் புரிதல் க ைடயாது. ச ற து
காலம் கழித்து காந்த , ெலனின் மற்றும் க லாபத் இயக்கத்த ன் ப ரபல
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தைலவர்களான அலி சேகாதரர்களின் படங்கைள அச்ச ட்டு வ ற்றார். அதன்
ப ன் கான்பூரில் ஒரு புத்தகக் கைட ைவத்தார். இவரும் கம்யூனிஸ்ட் ப ரச்சாரம்
ெசய்தார் என்று காவல்துைற அவைரயும் இந்த கான்பூர் சத வழக்க ல்
ேசர்த்தது.
கான்பூர்

ஆனால் அரசாங்க வழக்கற ஞர் அவர் ெபயைர நீக்க வ ட்டார்.
சத

வழக்கு

ெதாடங்க யதும்

பார்ைவயாளர்

இருப்ப டத்த ல்

அமர்ந்த சத்ய பக்தா அரசாங்க வழக்கற ஞர் ேராஸ் அல்ஸ்டன் கூற ய முதல்
வாக்க யத்ைதக் ேகட்டு மக ழ்ச்ச யைடந்தார்.

கம்யூனிசத்ைதப் பரப்புவது

குற்றமல்ல என்று அரசாங்க வழக்கற ஞர் கூற யது அவருக்கு மிகவும்
ப டித்த ருந்தது. அத்துடன் முசாபர் அகமதுவுக்கும் டாங்ேகக்கும் உதவ ெசய்ய
வந்த எஸ்.வ .காட்ேடக்கும் அப்துல் ஹலீமுக்கும் தங்க இடமில்லாதைத
அற ந்து தன்வீட்டில் அவர்கள் தங்க இடம் ெகாடுத்தார்.

அந்த சத்ய பக்தா

இப்ெபாழுது கான்பூரில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் மாநாட்ைட கூட்ட முடிவு ெசய்து
அற வ ப்பு

ெசய்தார்.

காசேநாயால்

ச ைறய லிருந்து

வ டுவ க்கப்பட்ட

முசாபர் அகமதுவுக்கு 30ரூபாய் மணியார்டர் அனுப்ப மாநாட்டுக்கு வரும்படி
அைழத்தார். ெசன்ைனய ல் இருந்த ச ங்காரேவலைர மாநாட்டிற்கு தைலைம
தாங்க வரும்படி அைழத்தார். ேவறு ச லைரயும் அைழத்தார். 1925ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் ேதத அந்த முதல் கம்யூனிஸ்ட் மாநாடு கான்பூரில்
துவங்க யது.

ப ரபல

இடதுசாரி

காங்க ரஸ்காரர்

ெமாகானி வரேவற்புைர ந கழ்த்த னார்.

மவுலானா

ஹசரத்

ச ங்கார ேவலர் தைலைமயுைர

ந கழ்த்த னார். இந்த மாநாட்டில் எஸ்.வ .காட்ேட, முசாபர் அகமது உள்ளிட்ட
பலர் கலந்து ெகாண்டனர். டிசம்பர் 26ஆம் ேதத இந்த புத ய கட்ச க்கு என்ன
ெபயர் ைவப்பது என்று வ வாதம் நடந்தது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ெபரும்பாேலார் இந்த யக்

என்று ைவக்க ேவண்டும் என்றனர்.

ஆனால் சத்ய

பக்தாேவா இந்த யன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச என்று ைவக்க ேவண்டுெமன்று
ப டிவாதம் ப டித்தார்.

அத்துடன் அக லத்துடன் ெதாடர்பு ைவக்கக்கூடாது

என்றும் கூற னார். மாநாடு அைத ஏற்கவ ல்ைல. எனேவ அந்த மாநாட்ைட
கூட்டிய சத்ய பக்தா மாநாட்ைட அப்படிேய ேபாட்டுவ ட்டு ெவளிேயற வ ட்டார்.
இந்த மாநாட்ைடத் தான் ஒன்றாக இருந்த இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
அதன் துவக்க மாநாடாக 1959ல் முடிவு ெசய்தது.

இவற்ைறெயல்லாம்

பரிசீலித்த மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் அரச யல் தைலைமக்குழு
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இருந்த

கட்ச

எடுத்த

முடிவு

சரியானதல்ல.

ஏெனன்றால்

1920 முதல் 1924 வைர நடந்த மகத்தான இயக்கங்கள், ேபாராட்டங்கள்,
சத வழக்குகள்,

த யாகங்கள் ேபான்றைவ இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

வரலாற்ற ல் அவச யம் இடம்ெபற ேவண்டும், இல்ைலெயன்றால் 5 ஆண்டு
கால கம்யூனிஸ்ட் இயக்க வரலாறு ந ராகரிக்கப்பட்டு வ டும் என்று கருத
கட்ச ய ன் உருவாக்க ேதத

1920 அக்ேடாபர் 17 அதாவது தாஷ்கண்டில்

முதல் க ைள உருவாக்கப்பட்ட நாள்தான், இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
உருவாக்கத் த னம் என்ற முடிவுக்கு வந்தது.
1925
ப .டி.

டிசம்பர்

26

தான்

துவக்கநாள்

ஒன்றாக இருந்த கட்ச ய ல்

என்று

முடிெவடுத்த

ஏழு

ேபரில்

ரணத ேவ, எம்.பசவபுன்ைனயா, ஏ.ேக.ேகாபாலன் ஆக ய மூவரும்

இப்ெபாழுது மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் அரச யல் தைலைமக்குழு
உறுப்ப னர்கள்.

இந்த மூவர் உள்ளிட்ட மார்க்ச ஸ்ட்கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்

அரச யல் தைலைமக்குழு உறுப்ப னர்கள் ஒன்பது ேபர், துவக்கநாள் 1920
அக்ேடாபர் 17 என்ற முடிைவ எடுத்தனர்.
கட்ச ய ன் மத்த யக்குழு ஏற்றுக்ெகாண்டது.
சரியான ந ைலபாடு.

இைத மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்
இந்த ந ைலபாடு தான் மிகச்

ஏெனன்றால் வரலாற்ற ல், குற ப்பாக கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச வரலாற்ற ல் வ டப்பட்ட வ பரங்கைள ேசர்த்துக் ெகாள்வதன் மூலம்
வரலாறு ேமலும் ெசழுைமயைடக றது.

அது முற்ற லும் ந யாயமானது.

வரலாற்றுக்கு நீத வழங்குவது. எனேவ ஒன்றாக இருந்த கட்ச ய ன் முடிைவ
மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச மாற்ற வ ட்டது என்று கூறுவத ல் ெபாருள்
இல்ைல.

இந்த ந ைலபாட்ைட மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச எடுத்து 50

ஆண்டுகள் கடந்துவ ட்டன.
எடுக்கப்பட்டத ல்ைல.

இந்த முடிவு ேநற்ேறா அதற்கு முன்த னேமா

1970ஆம் ஆண்டுகளிேலேய எடுக்கப்பட்டுவ ட்டது.

தாஷ்கண்டில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் க ைளையேய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யாக
கம்யூனிஸ்ட்

அக லம்

அங்கீகரித்த ருப்பைதயும்

நாம்

மறக்கக்கூடாது.

“அவச யம் என்பைத அற ந்து ஏற்றுக்ெகாள்வது ச றப்பானது” என்ற மார்க்ச ய
மாேமைத ப ெரடரிக் ஏங்ெகல்ச ன் வார்த்ைதகைள ந ைனவு கூர்ேவாம்.
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26.

திரு.வி.க. கம்யூனிஸ்ட் அல்ல; ஆனால்
உழுது விைதத்தவர்
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 16, 2019

…
100 ஆண்டு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ல் ச ல சாட்ச கள்- 1
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் உதயம் பற்ற ய வரலாறு என்பைத
அக்கட்ச ய ல்

ேநரடியாக

பார்த்தால் ேபாதாது.
பல வ டுதைலப்
சார்ந்து

மட்டுேம

இைணத்துப்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னராக அல்லாத

ேபாராட்ட

ேசாசலிசப்

ஈடுபட்ேடாேராடு
வீரர்கள்

ப ரச்சாரத்த லும்

ெதாழிற்சங்கப் பணிய லும்,
கவனம்

ெசலுத்த னர்.

குற ப்ப டத்தக்கவர் த ரு.வ .கல்யாணசுந்தரம் எனில் மிைக அல்ல.
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சமய நம்ப க்ைக ெகாண்டவர். ஆனால் அந்த நம்ப க்ைக குறுக யதாகேவா
ெவறுப்பு

அரச யலாகேவா

அைமயவ ல்ைல;

ெதாழிலாளர் மத்த ய ல் பணியாற்ற னார்.

மானுடத்ைத

ேநச த்தார்.

அது அவைர மார்க்ச யத்துக்கு

ெநருக்கமாக்க யது. தன் வாழ்க்ைக வரலாற்று நூலில் எழுத யுள்ள வரிகள்
எவ்வளவு கடும்பணி என்பது வ ளங்கும்.
“யான்

ெவளியூர்களுக்குக்

காங்க ரஸ்

சார்பாகப்

ப ரச்சாரத்துக்கு

ெசன்ற ேபாெதல்லாம் ெதாழிற்சாைலகள் உள்ள இடங்களில் ெதாழிலாளர்
இயக்கத்ைதப் பற்ற ப் ேபச , ஆங்காங்கு ெதாழிற்சங்கங்கள் காணுமாறு
ேவண்டுதல் ெசய்வைத ஒரு வ ரதமாகக் ெகாள்ளலாேனன். ெசன்ைனய லும்,
ெவளியூர்களிலும்

பல

சங்கங்கள்

காணப்பட்டன.

அைவகளுள்

குற க்கத்தக்கன எம் அண்ட் எஸ் எம் ெதாழிலாளர் சங்கம்,

டிராம்ேவ

ெதாழிலாளர் சங்கம், மண்ெணண்ெணய்த் ெதாழிலாளர் சங்கம், அச்சுத்
ெதாழிலாளர்

சங்கம்,

ெதாழிலாளர்

சங்கம்,

அலுமினியம்
நாவ தர்

ெதாழிலாளர்

சங்கம்,

சங்கம்,

ேதாட்டிகள்

ஐேராப்ப ய

சங்கம்,

ரிக்ஷா

ஓட்டிகள் சங்கம், அச்சுத் ெதாழிலாளர் சங்கம், ெதன்னிந்த ய ரய ல்ேவ
ெதாழிலாளர் சங்கம் [நாைக],

ேகாைவ ெநசவுத் ெதாழிலாளர் சங்கம்,

மதுைர ெநசவுத் ெதாழிலாளர் சங்கம் முதலியன.

அந்நாளில் எங்களுடன்

கலந்தும் சங்கங்களில் ஈடுபட்டும் ேசைவ ெசய்தவருள் குற ப்ப டத்தக்கவர்
ேதாழர்கள் சக்கைரச் ெசட்டியார், இ.எல்.ஐயர், என்.தண்டபாணிப் ப ள்ைள,
ஹரி

சர்ேவாத்தம

ராவ்,

இராஜேகாபாலாச்சாரியார்,

ஆத நாராயணச்

ெசட்டியார், எம்.எஸ்.சுப்ப ரமணிய ஐயர், வ.உ.ச தம்பரம் ப ள்ைள, ஏ.எஸ்.
ஶ்ரீ ராமுலு, எம்.ச .ராஜா, டாக்டர் நேடச முதலியார், கஸ்தூரி ரங்க ஐயங்கார்,
வ .ப .பக்க ரிசாமிப் ப ள்ைள [நாைக ], என்.

எஸ்.

இராமசாமி ஐயங்கார்

[ேகாைவ], ஜார்ஜ் ேஜாசப் [மதுைர] முதலிேயார்.
சங்கங்கங்கைள உருவாக்குவது என்பது சாதாரணமானதல்ல.

கடும்

அடக்குமுைறையயும், தாக்குதைலயும் சந்த க்க ேவண்டி இருந்த ருக்க றது.”
1918 ஆம் ஆண்டு உருவான முதல் ெதாழிற்சங்கம் ப அண்ட் ச ஆைலத்
ெதாழிலாளர் சங்கமான ெசன்ைனத் ெதாழிலாளர் சங்கமாகும்.

இத ல்

வாடியா, த ரு.வ .க, த வான்பகதூர் ேகசவப ள்ைள, இராமஞ்சலு நாயுடு,

www.Kaniyam.com

139

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

ெசல்வபத ச்

ெசட்டியார்

என

பலரும்

ந ர்வாக களாகச்

ெசயல்பட்டனர்.

ரஷ்யப் புரட்ச ய ன் ெவற்ற யும் வீச்சும் ேசாசலிசம், கம்யூனிசம் இவற்றுக்கு
ஆதரவான தட்ப ெவப்பத்ைத உருவாக்க யது.

அதன் வீச்சு தமிழகத்த ல்

வலுவாகேவ இருந்தது. ேமேல சுட்டிய நீண்ட பட்டியேல அதன் சாட்ச .
இத ல்

பலர்

ப ன்னர்

எத ர்

ராஜேகாபாலாச்சாரியார்.

முகாமுக்கு

இவர்

ெசன்றனர்.

‘அேபதவாதம்’

குற ப்பாக

எனும்

ெபயரில்

ேசாஷலிசத்ைதப் பற்ற புத்தகேம எழுத னார். அவர் முதலாளித்துவத்துக்கு
ஆதரவாக

மாற யதும்

தான்

ெபற்றுக் ெகாண்டார்.

எழுத ய

புத்தகத்ைதத்

தாேன

த ரும்பப்

ெசன்ைனய ல் 21.01.1944ஆம் நாள் நைடெபற்ற

மாேமைத ெலனின் ந ைனவு த னக் கூட்டத்த ல் கலந்து ெகாண்டு த ரு.வ .க.
ேபச யேபாது

குற ப்ப ட்டது

அன்ைறய

சூழைல

ேமலும்

ெமய்ப்ப க்கும்.

“ெலனின் உன்னதமான தைலவர். அவர் நடத்த ெவற்ற ெபற்ற ேசாசலிசப்
புரட்ச ய ன்

தூண்டுதலால்

நான்

உற்சாகமும்,

உணர்வும்

ெகாண்டு

ெதாழிலாளர் இயக்கத்த ல் இறங்க ேவைல ெசய்ய முன் வந்ேதன்.
காட்டிய வழிய ல் ெதாழிலாளர்கள் முன்ெசல்ல ேவண்டும்”.

அவர்
ேமலும்,

“ெதாழிலாளர்கள் ெபருங்க ளர்ச்ச ெசய்து ெபாருளுைடைம ெபறுவேதாடு,
அரைசயும் தங்கள் வழி த ருப்ப ட ேவண்டும்.

ெதாழிலாளர் அரசாட்ச ய ல்

மனித தருமத்துக்கு அழிவு ேநராது என்பது த ண்ணம்” என்றார். “இந்த யாவும்
வ டுதைலயும்” என்ற நூலில் த ரு.வ .க எழுதுக றார்:
“சாம்ராஜ்யத்தால்
சமதர்மத்தால்

வ ழுங்கப்பட்ட

சீர்த ருத்தம்

அைமக்கப்

அவருள் ச றந்தவர் காரல் மார்க்ஸ்.

உலைக

வ டுதைல

ப ன்னாளில்

முயன்றவர்

ெசய்து
ச லர்.

சமதர்மத்ைத வ ஞ்ஞான முைறய ல்

ஒழுங்குபடுத்த உலகுக்கீந்த ெபருைம காரல் மார்க்ஸூக்கு உண்டு. மார்க்ஸ்
ேபாதைனைய

சாதைனயாக்க

முயன்றவர்

ெலனின்

உள்ளிட்ட

“மார்க்ச யம் உலெகங்கும் இந்நாளில் ஆராயப்படுக றது.

ச லர்.”

அஃது இன்னும்

யாண்டும் முற்றும் ந லவ ச் ெசய்ைகய ல் ந கழவ ல்ைல. ரஷ்யாவ ல் மட்டும்
மார்க்ச ய வ ைத வ ழுந்த ருக்க றது. மார்க்ச யம் ஏேதா புதுைம என்று யாரும்
கருத ேவண்டுவத ல்ைல.
ஆகும்.

எப்புதுைமயும் ஒரு பழைமய லிருந்து ப றப்பேத

மார்க்ச யம் சார்வாகத்ைத இக்கால முைறய ல் கூறுவதாகும்.”

www.Kaniyam.com

140

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

இந்த யாவ ன் தத்துவ மரெபன்பது ஆன்மீகம் அல்ல; பகுத்தற வு சார்ந்தேத.
ேலாகாயதவாதம் எனப்படும் ெபாருள் முதல் வாதம் இம்மண்ணில் ஆழ
ேவர் பத த்த ச த்தாந்தமாகும். சார்வாகர் அதன் முக்க ய ச த்தாந்த யாவார்.
இதைன மார்க்ேசாடு இைணத்து த ரு.வ .க பார்த்தாெரனில் அது அவரது
ஆழ்ந்த கூர்மத க்கு சான்றாகும்.
“த ரு.வ .க மார்க்ச யத்ைத தமிழ்ப் பாரம்பரியத்துடன் இைணக்க முடியுமா
என்று முயன்றவர்” என இலங்ைகப் ேபராச ரியர் கலாந த கா.ச வத்தம்ப
கூற யது ெமய்ேய. அதுமட்டுமல்ல அவர் மார்க்ச யத்த ல் சாத்வீகம் குைறவு
என்க ற வ மர்சனமும் ெகாண்டிருந்தார்.

பல முைற ெவளிப்படுத்தவும்

ெசய்துள்ளார். 1927 ப ப்ரவரி 25 அன்று ெசன்ைன ெதாழிலாளர் சங்கத்த ல்
ப ரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற கம்யூனிஸ்ட் உறுப்ப னர் சத்லத்வாலாவ ன் ேபச்ைச
த ரு. வ .க ெமாழி ெபயர்த்தார். ெமாழி ெபயர்ப்பு முடிந்தப ன் ெசான்னார்.
சத்லத்வாலா ெகாள்ைகய ல் தமக்கு கருத்து ேவற்றுைம இல்ைல. ஆனால்
காந்த பற்ற ய அவரது பார்ைவ எனக்கு உடன்பாடல்ல.

காந்த ைய அவர்

சரியாகப் புரிந்து ெகாள்ளவ ல்ைல என்றார்.
த ரு.
கலந்து

வ .கவுக்கு 1943 ஆம் ஆண்டு மணிவ ழா நைடெபற்றது.அத ல்
ெகாண்டு

ேபச னார்.

“பத னாறாய ரம்

வ ழுந்த ருக்க றது.
மூச்சு

ெதாழிலாளர்

இயக்கம்

முைற

நீத

ேபார்ப்பைடயால் அடக்கப்பட்டுள்ளது.
உள்ளது.

ெதாழிலாளர்

மீண்டும் எழுந்துள்ளது.

த ணறடிக்கப்பட்டுள்ளது.

பற்ற

இயக்கம்

தடுக்க

குரல்வைள ெநரிக்கப்பட்டு
மன்றங்களால்

கட்டுண்டது.

பத்த ரிைககளால் பழிக்கப்பட்டு

மதவாத களால் அச்சுறுத்தல்பட்டுள்ளது.

ைகவ டப்பட்டுள்ளது.

கீழ்க்கண்டவாறு

ஓட்டுண்ணிகளால்

ஓடுகாலிகளால்

இைரயாக்கப்பட்டுள்ளது.

தைலவர்களால் துேராகமிைழக்கப்பட்டுள்ளது. இைவ அத்தைனயும் இருந்த
ேபாத லும், இன்று இந்தப் புவ க்ேகாளம் என்றுேம கண்டிராத வைகய ல்
உய ர்த்துடிப்ேபாடு, எத ர்கால வாய்ப்புைடய சக்த யாக வ ளங்க வருக றது.
அதன் இலட்ச யப் பணி அடிைமத் தனத்த லிருந்து உலகத் ெதாழிலாளர்கைள
வ டுதைல ெசய்வேதயாகும்.இந்த இலட்ச யத்த ன் ந ைறேவற்றம் சூரிய
உதயம் ேபான்று சர்வ ந ச்சயம்” – என்று அெமரிக்கத் ெதாழிற்சங்கத் தைலவர்
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யூஜின்ெடப்ஸ் கூற யைத த ரு.வ .க. எடுத்துைரத்தார். ேமலும், “ெதாழிலாளர்
இயக்கம் நம் நாட்ைடச் சூழ்ந்துள்ள இருைளப் ேபாக்க வல்ல ஒளியாகும்” –
என்று அற வ த்தார்.
ப

�

ச

மில்

ெதாழிலாளர்கள்

ேகாரிக்ைககளுக்காக த ரு.வ .க.
நடத்த னர்.

1947

ஆம்

ஆண்டு,

தங்களின்

தைலைமய ல் மிகப்ெபரிய ேபாராட்டம்

அப்ேபாராட்டத்த ன் ேபாது அறுபது வயைதக் கடந்து வ ட்ட

த ரு.வ .க.ைவக் காங்க ரஸ் ஆட்ச வீட்டுக் காவலில் ைவத்தது. ஆம், நாட்டு
வ டுதைலக்காகப் பாடுபட்ட தைலவருக்கு வீட்டுச் ச ைற!
17 அன்று மைறந்தார்.

1953 ெசப்டம்பர்

ெதாழிலாளர் இயக்கத்த ற்காக தனது இறுத

மூச்சுவைர பாடுபட்ட த ரு.வ .க, தான் இறந்த ப ன்பு தன் உடைல சூைளப்
பகுத

ெதாழிலாளர்களிடம் ஒப்பைடத்த ட ேவண்டும் என்றார்.

ேவண்டுேகாளின்படி,அவரது உடலின் இறுத
சூைளய லிருந்து

புறப்பட்டு

ெதன்ெசன்ைன

அவரது

ஊர்வலம் வட ெசன்ைனச்
மய லாப்பூர்

இடுகாட்டில்

முடிந்தது. அங்கு அவரது உடல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டது.
“அண்ைடயன் பச யால் வாட
அணங்ெகாடு மாடி வாழ்தல்
மண்ைடயன் குற்றமன்று
மன்னிடும் ஆட்ச குற்றம்”
என ஓங்க

ஒலித்த த ரு.வ .க கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னராய்

இல்ைலேய தவ ர; அதன் வரலாற்ற ல் துவக்க காலத்த ல் உழுது வ ைதத்த
வ வசாய எனில் மிைக அல்ல.
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100 ஆண்டு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் சில
சாட்சிகள் -2 சர்க்கைரச் ெசட்டியார்
மகத்தான ேபாராட்டத் ேதாழர்
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 17, 2019

…
ைசவத்த ல்

ேதாய்ந்த

த ரு.வ .க

மதங்கைள

இயக்கத்த ல் தம்ைம அர்ப்பணித்துக் ெகாண்டார்.

மீற

ெதாழிலாளர்

அவரது சக ேதாழர்

சக்கைரச் ெசட்டியார் க ற ஸ்துவத்த ல் தன்ைன ஒப்புக் ெகாடுத்தவர். ஆனால்
உைழப்பாளி மக்கள் ேபாராட்டங்களில் ச ைதயா ெநஞ்சுடன், குன்ெறன
ந மிர்ந்து ந ன்றார்.
www.Kaniyam.com
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ேதச ய கீதங்கள் நூலுக்கு முன்னுைர எழுத யவர் சக்கைரச் ெசட்டியார்.
ஆங்க லத்த ல் இளங்கைல பட்டம் ெபற்றவர்.
தமிழ் கற்றவர்.

பரித மாற்கைலஞரிடம்

ச ற து காலம் ஆச ரியராகப் பணிபுரிந்தவர்.

சட்டம் பய ன்றார்.

ப ன்னர்

ச ற து காலம் வழக்குைரஞராகவும் ெசயல்பட்டார்.

ஆனால் ெபாதுத்ெதாண்டு அவைர ஈர்த்தது.

ஆரம்பத்த ல் வ டுதைலப்

ேபாரில் ஈர்க்கப்பட்டு ெசன்ைன நகர காங்க ரஸ் கமிட்டி ெசயலாளராகவும்
இருந்துள்ளார்.

1924

ல்

த ருவண்ணாமைலய ல்

நடந்த

காங்க ரஸ்

மாநாட்டிற்கு தைலைம ஏற்ற சக்கைரச் ெசட்டியார், காங்க ரஸ் ேதர்தலில்
பங்ேகற்க ேவண்டும் என்க ற தீர்மானத்ைத ஆதரித்தார். 1927ல் காங்க ரைஸ
வ ட்டு வ லக வ ட்டார். “காங்க ரஸ் கட்ச ய ல் உட்கட்ச ஜனநாயகம் இல்ைல.
முற்ேபாக்கு

எண்ணம்

ெகாண்ட

இைளஞர்கைள

ெபரிய

தைலவர்கள்

அடக்குக ன்றனர்” என்று குற்றம்சாட்டி காங்க ரச லிருந்து வ லக

நீத க்

கட்ச ய ல் ேசர்ந்தவர் ஓராண்டில் அங்க ருந்தும் வ லக வ ட்டார். ப ன்னர் தன்
வாழ்வ ன் இறுத வைர ெதாழிலாளர்களுக்கு உைழப்பத ேலேய ெசலவ ட்டார்;
எந்தக் கட்ச ய லும் ேசரவ ல்ைல.

“எனக்கு முன்ப ன் ெதரியாத இரண்டு

ேபர் அன்ைறய த னம் காைல என்ைனக் காண வந்தைத என்னால் மறக்க
முடியாது .

கஷ்டத்துக்கும் ஆளாகும் ெதாழிலாளர்கள் பற்ற என்னிடம்

கூற னார்கள் .பக்க ங்காம் கர்நாடிக் ஆைல பற்ற என்னிடம் கூற னார்கள்.
நான்

அந்த

ஆைலைய

முழுைமயாக

ச ற து ேகள்வ ப்பட்டிருக்க ேறன்.
வழங்கப்படுக றது.

அற ந்ேதன்.
அந்த

என்றாலும்

உணவு இைடேவைளக்கு ச ற து ேநரேம

ஒரு கவளம் வாய ல் ேபாட்டுக் ெகாள்வதற்குள் ேநரம்

முடிந்து வ டுக றது .
ந ற்க ேவண்டும்.

அற யவ ல்ைல

ெதாடர்ந்தால் வாய ல் மூடப்பட்டு ெவளிேயதான்

இத்தைகய ந ைலய ல்தான் ெதாழிலாளர்கள் உள்ளைத

உடனடியாக காைர வரவைழத்ேதன்.

இருவைரயும்

அைழத்துக்

ெகாண்டு

அற முகம் இல்லாத

ெபரம்பூர்

வ ைரந்ேதன்.”

இவ்வாறு ‘ேலபர் இன் ெமட்ராஸ்’ புத்தகத்த ல் ப .ப .வாடியா குற ப்ப டுக றார்.
த ரு.வ .கவும் சக்கைரச் ெசட்டியாருேம அவ்வ ருவர்.
அல்லது மார்ச் ஆக இருக்கக்கூடும்.
முதல்

சங்கமான

.இருவரும்

அத ல்
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ெபரும்

அைதத் ெதாடர்ந்ேத தமிழகத்த ன்

ெதாழிலாளர்

பங்காற்ற னர்.
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ெதாழிலாளர்கள்,

ஆைலத் ெதாழிலாளர் ,அப்பளத் ெதாழிலாளர்,

கள்

இறக்கும் ெதாழிலாளர், மூக்குப்ெபாடித் ெதாழிலாளர் என எங்கும் சங்கம்
கண்டத ல் சக்கைரச் ெசட்டியாரின் பங்கும் குற ப்ப டத்தக்கது.

ஏஐடியுச

என்க ற மத்த ய ெதாழிற்சங்கம் 1920 அக்ேடாபரில் உருவானது.

இதன்

மாந லத் தைலவராக 1943- 45 மற்றும் 1951-56 காலகட்டத்த லும் துைணத்
தைலவராக 1945 லும் ெசயல்பட்டார்.

சங்கம் தைட ெசய்யப்பட்ட 1948-

49 ஆண்டுகளில் கடும் அடுக்குமுைறைய எத ர்ெகாண்டு,
ந ைல நாட்ட உறுத யுடன் ேபாராடியவர்.

உரிைமைய

1920 ல் ெசன்ைனய ல் ெதாழிற்

சங்கங்களின் கூட்டைமப்ைப உருவாக்குவத லும் த ரு.வ .க, மிருணாளினி
சட்ேடாபாத்யாயா ஆக ேயாருடன் சக்கைரச் ெசட்டியாரும் ெபரும் பங்கு
வக த்தார்.

இவைரயும் த ரு.வ .கைவயும் 1921 ல் நாடு கடத்த ப ரிட்டிஷ்

அரசு த ட்டமிட்டது என்பதும்; லார்டு வ ல்லிங்டன் அதற்கான முயற்ச ய ல்
ஈடுபட்டார்

என்பதும்

;

நீத கட்ச

அைமச்சர்களாக

இருந்த

பனகல்

ராஜாவும் த யாகராஜ ெசட்டியாரும் கடும் எத ர்ப்புக் காட்டியதால் கைடச
ெநாடிய ல்

முயற்ச

ைகவ டப்பட்டது

என்பதும்

வரலாறு.

ெசன்ைன

ெபத்துநாய்க்கன் ேபட்ைடய லிருந்து ெசன்ைன மாநகராட்ச உறுப்ப னராக
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்; மாநகர ேமயராக ெசயல்பட்டவர்; 1952-56 ல் சட்ட
ேமலைவ உறுப்ப னராகச் ெசயல்பட்டவர்.
அவர் ேமயராக இருந்த ேபாது ஒரு ப றந்த நாள் வ ழாவ ல் த யாகராய
நகர் சாைல ஒன்றுக்கு அவர் ெபயர் ைவக்க ேவண்டும் என்று ேகாரிக்ைக
ைவக்கப்பட்டது. “நான் உறுப்ப னராக உள்ள ெபத்துநாய்க்கன் ேபட்ைடய ல்
ஓர் சாைலக்கு ஏற்ெகனேவ என் ெபயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

இனி எந்தச்

சாைலக்கும் என் ெபயர் சூட்ட ேவண்டாம்” என உறுத யாக மறுத்தார்.
1956 ல் ெசன்ைன மாகாண சட்ட மன்றத்த ல் தமிழ் ஆட்ச ெமாழிச் சட்டம்
ச .சுப்ப ரமணியத்தால் முன் ெமாழியப்பட்டது.

ேமலைவய ல் அதைன

ஆதரித்து சக்கைரச் ெசட்டியார் ஆற்ற ய உைர இன்னும் இளைம குன்றா
உைரயாகும்.

ஓய்வு ேநரத்த ல் க ற ஸ்துவ ஆலயங்களில் மதேபாதைன

ெசய்பவராக இருந்தார். ஒரு வழக்க ல் ைகது ெசய்யப்பட்ட ேபாது என்னிடம்
உள்ள ஒேர ெசாத்து நான் உடுத்த
சட்ைடயும்,

புத்தகமும்தான்.
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ெகாள்ளுங்கள் என்று ெசான்னவர் .நீத பத மிரண்டு வ டுதைல ெசய்தார்
என்று மைறந்த ேதாழர் ேக.கஜபத [ச ப எம் ெசன்ைன மாவட்ட ெசயலாளராக
இருந்தவர்] ெசால்லக் ேகட்டிருக்க ேறன். சக்கைரச் ெசட்டியார் ஒரு ேபாதும்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னராய் இருந்தத ல்ைல. ஆனால் உைழக்கும்
மக்களுக்காய் கம்யூனிஸ்ட்டாகேவ உைழத்தார்.

கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்கள்

எஸ்.ஏ.டாங்ேக, இ.எம்.எஸ், ஏ.எஸ்.ேக.அய்யங்கார், ப .ராமமூர்த்த , ேக.டி.ேக.
தங்கமணி என பலேராடு ேதாழைம பூண்டு ேதாழராகேவ வாழ்ந்தார். 1958
ஆம் ஆண்டு தன் 82 வயத ல் உய ர் துறக்கும் வைர ெதாழிலாளி வர்க்க
பாசத்ைதத் துறக்காத ேதாழர் அவர்.
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28.

ெபருமாைளத் ெதரியுமா?
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 19, 2019

…
1928ல்

நாைகய ல்

ரய ல்ேவ

ெதாழிலாளர்

ேபாராட்டம்

ெவடித்தது.

ஆைலைய த ருச்ச க்கு மாற்றுவதால் ஐயாய ரம் ெதாழிலாளர் ேவைல
ேபாகும் என்பதால் ஏற்பட்ட ெகாத ப்பு. 10 நாள் ேபாராட்டம் நீடித்தது. தமிழகம்
முழுவதும் ேபாராட்ட அைல வீச யது.
கட்டவ ழ்த்துவ ட்டது.

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச அடக்குமுைறையக்

டி.க ருஷ்ணசாமி,

ம.ச ங்காரேவலர்,

முகுந்தலால்

சர்க்கார் உள்ளிட்ட பலர் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
ேபாலீசார்

ைகய ல்

ச ங்காரேவலரின்

அலுவலகம் குரங்கு ைக பூமாைல ஆனது.
அந்த

இதழில்

கம்யூனிஸ்ட்

ெவளிய டப்பட்டதாகவும்
உறுத ப்படுத்தப்படாத

ஏடு
ெசய்த

அற க்ைக

‘ெதாழிலாளி’

பத்த ரிைக முடக்கப்பட்டது.
முதலில்

முடக்கப்பட்டதால்
ஒன்று

பத்த ரிைக

உண்டு.

ஒரு

ந ன்று

ச று

பகுத

ேபானதாகவும்
ஒரு

ப ரத கூட

க ைடக்கவ ல்ைல. ப ன்னர் ெபரியார் முயற்ச ய ல் குடியரச ல் ெவளிவந்தது.
இந்தப் ேபாராட்டத்ைத ெபரியாரும் ஆதரித்தது குற ப்ப டத்தக்கது ப ரிட்டிஷ்
ரகச ய உளவுத்துைற கம்யூனிஸ்ட்டுகேள இப்ேபாராட்டத்த ன் ப ன்னால்
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இருந்து இயக்குவதாகவும்;

ஆட்ச ையக் கவ ழ்க்கும் சத ய ன் ஒரு பகுத

என்றும் குற்றம்சாட்டியது.
“ெதன் இந்த ய ரய ல்ேவ சத வழக்கு” என அற யப்பட்ட இவ்வழக்க ல்
லட்சுமணராவ்

எனும்

நீத பத

தீர்ப்பு

வழங்க னார்.க ருஷ்ணசாமி,

ச ங்காரேவலர், முகுந்தலால் சர்க்கார் ஆக ேயாருக்கு பத்தாண்டு ச ைறயும்;
ெபருமாள் என்க ற ரய ல்ேவ ெதாழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டைன அதுவும்
அந்தமான் ச ைறய ல் எனத் தீர்ப்பாக யது.
குைறக்கப்பட்டாலும்

ெபருமாளுக்கு

பத்தாண்டு ச ைறத் தண்டைன

தண்டைனக்

குைறப்பு

இல்ைல.

அந்தமான் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்ட – முதல் தமிழர் ரய ல்ேவ ெதாழிலாளி
ெபருமாேள ஆகும்.

வ.உ.ச க்கு ப ன் ஆயுள் தண்டைன ெபற்றவரும்

இவேர.அந்தமான் ச ைறச் ச த்ரவைதய ன் ெகாடூரத்ைதக் க ட்டத்தட்ட ஆறு
ஆண்டுகளுக்கு ேமல் அனுபவ த்தார்.
‘1937 மாண்ேடகு ெசம்ஸ்ேபார்ட் சீர்த ருத்தத்ைதத் ெதாடர்ந்து ராஜாஜி
முதலைமச்சர் ஆனார். அரச யல் ைகத கள் வ டுவ க்கப்பட்டனர்.ெபருமாளும்
வ டுதைலயானார்.

சாவர்க்கைர பற்ற ேபசும் எத்தைன ேபர் ெபருமாைள

அற வர்?
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1920க்கு முன்ேப ெலனிைனச் சந்தித்தவர்கள்
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 20, 2019

…
100 ஆண்டு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ல் ச ல சாட்ச கள் - 5
ெலனினும்

ரஷ்யப்

புரட்ச யும்

கம்யூனிசக்

கருத்துகளும்

1920-க்கு

முந்த ேய இம்மண்ணுக்குள் வ ைதக்கப்பட்டுவ ட்டன .இன்னும் ெசால்லப்
ேபானால் ரஷ்யப் புரட்ச ெவற்ற ெபறும் முன்ேப ெலனிேனாடும் ேபால்ஷ்வ க்
கட்ச ேயாடும் ெதாடர்பு ெகாள்ள முயன்ேறார் உண்டு .

1907 ஆம் ஆண்டு

ஆகஸ்ட் 18 முதல் 24 வைர ெஜர்மனிய ல் ஸ்டுட்கார்டு எனுமிடத்த ல் நடந்த
இரண்டாவது உலக ேசாஷலிஸ்ட் கட்ச

மாநாட்டில் இந்த யாவ லிருந்து

பார்ஸி வகுப்ைபச் சார்ந்த புரட்ச கரப் ெபண் ேமடம் பாய்க்காய்ஜி காமாவும் ,
சர்தார் ச ங் ராஜி ராணாவும் பங்ேகற்றுள்ளனர் .அம்மாநாட்டில் ஒரு இந்த யக்
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ெகாடிையயும் இவர்கள் அற முகம் ெசய்துள்ளனர் .
இம்மாநாட்டில் இந்த யாைவ வாட்டும் பஞ்சம் குற த்தும் ,பலியாகும்
மனித உரிைமகள் ,சமத்துவமின்ைம குற த்தும் ேமடம் காமா உணர்ச்ச
ெகாப்பளிக்க உைரயாற்ற உள்ளார். இம்மாநாட்டில் 25 நாடுகளில் இருந்து
ப ரத ந த கள் வந்துள்ளனர் . ரஷ்யாவ லிருந்து ெலனினும் ,லூனார்ஸ்க யும்
ேவறு ச லரும் பங்ேகற்றுள்ளனர் . ேமடம் காமாவும் ராணாவும் ெலனிைனச்
சந்த த்துள்ளனர் . ஆனால் அது அத காரப் பூர்வ சந்த ப்பாகக் கருத இயலாது
.இருவரும் ெலனிேனாடு உைரயாடினார்களா என்க ற வ பரம் ஏதும் இல்ைல
.

ேமடம் காமாவும் பங்ேகற்ற புரட்ச க் குழுவ னர் வந்ேதமாதரம் என்க ற

பத்த ரிைக நடத்த வந்துள்ளனர் .அதன் ஆச ரியராக இருந்த வீேரந்த ரநாத்
சட்ேடாபாத்யாயா ரஷ்யாவ ல் நடக்கும் புரட்ச
காமா மூலம் அற க றார் .
உறவ னரும் ஆவார் .
ெதாடர்பு

ெகாள்ள

முயற்ச கள் பற்ற

ேமடம்

இவர் கவ க்குய ல் சேராஜினி நாயுடுவ ன்

ரஷ்யப் புரட்ச க்கு முன்ேப ேபால்ஷ்வ க் கட்ச ேயாடு

முயன்ற ருக்க றார்.

ஆனால்

புரட்ச ைய

ேநாக்க

நகர்ந்து ெகாண்டிருந்த ரஷ்யச் சூழலில் இவரது முயற்ச ைககூடவ ல்ைல
. ப ன்னர் 1920 க்கு ப றகு ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டாகத்தான் ெலனிைன சந்த க்க
முடிந்த ருக்க றது .
ரஷ்யப் புரட்ச

ெவற்ற

ெபற்ற ப ன் சத்தார் ெகய்ரி ,ஜாபர் ெகய்ரி

ஆக ய இரு முஸ்லிம்கள் ெலனிைனச் சந்த த்துள்ளனர் .

அவர்கள்

முஸ்லிம் ேதசபக்த தீவ ரவாத கள் .

அந்த சந்த ப்புக்கு ெலனின் ெபரிய

முக்க யத்துவம் அளிக்கவ ல்ைல .

காபூலில் ந ழல் இந்த ய அரைச

அைமத்து அதன் ப ரதமராக இருந்தவர் உத்தரப்ப ரேதசத்ைதச் சார்ந்த
குறுந ல மன்னர் ராஜா மேகந்த ர ப ரதாப் ச ங் .

அவருடன் எம்.ப .ப .டி

ஆச்சார்யா,ெசண்பகராம் ப ள்ைள ,அப்துல்ராய் ,

பஞ்சாப

த லீப் ச ங்

,பர்கத்துல்லா , இப்ராஹ ம் ஆக ேயார் ெலனிைனச் சந்த த்துள்ளனர் . 1919
ேம 7 அன்று நடந்த இந்தச் சந்த ப்பு குற த்து ப ரதாப் ச ங் எழுத யுள்ளார்.
“ப ரத ந த க் குழுத் தைலவர் என்ற முைறய ல் ெலனின் அைறய ல் நான்
முதலில் நுைழந்ேதன். எத ேர அமர்ந்த ருந்த அவைர ேநாக்க ச் ெசன்ேறன்.
ஆனால் அந்த நாயகேரா உடேன எழுந்து அைறய ன் மூைலக்குச் ெசன்று
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இன்ெனாரு நாற்காலிைய எடுத்துவந்து தன் அருேக ேபாட்டு என்ைன
அமரச் ெசால்லி த ைகப்ப ல் ஆழ்த்த வ ட்டார் . அவருக்கு “அன்பு மதம்”எனும்
என் நூைல வழங்க ேனன்.அவர் அைத ஏற்கனேவ படித்துவ ட்டதாகவும்
அது டால்ஸ்டாய சம் என்றார் .

அப்ேபாதுதான் ந ைனவுக்கு வந்தது

முதல் நாள் ஓர் அத காரி அைத வாங்க ச் ெசன்றது .

அவரிடம் நீண்ட

ேநரம்

கூட

ேபச ேனாம்

.பர்கத்துல்லாவ ன்

பணியாளரிடம்

உைரயாடி

ச லவற்ைறக் ேகட்டற ந்தார் .” இந்த ராஜா மேகந்த ர ப ரதாப் ச ங்தான் 1957
ல் மதுரா ெதாகுத ய ல் சுேயச்ைசயாகப் ேபாட்டிய ட்டு ஜனசங்க ேவட்பாளர்
வாஜ்பாையத் ேதாற்கடித்தவர் .1979 ல் இறக்கும் வைர இடதுசாரியாகேவ
இருந்தார்.

இப்படி எல்லாம் நடந்த பல்ேவறு முயற்ச ய ன் உச்சமாகத்தான்

1920 அக்ேடாபர் 20 அன்று இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல் க ைள
தாஷ்கண்டில் துவங்கப்பட்டது.
சத்ய பக்தாவ ன் முயற்ச யும் ச ங்காரேவலரின் முயற்ச யும்
ேசாவ யத்

வரலாற்று

ஆச ரியர்

அன்தேனாவா

ச ங்காரேவலரின்

ஆரம்பகால கம்யூனிஸ்ட் ெதாடர்புகைளப் பற்ற எழுதும்ேபாது ப ன்வருமாறு
குற ப்ப ட்டு உள்ளார்:கான்பூர் பத்த ரிைகயாளரான சத்ய பக்தா என்பவர் சட்டப்பூர்வமான
‘இந்த யக் கம்யூனிஸ்டுக் கட்ச ’ அைமக்கப்பட்டிருப்பதாக 1924, ெசப்டம்பர்
மாதம் அற வ த்தார்.
அயல்நாட்டுப் புரட்ச
என்று

அதன்

இந்தக் கட்ச

கம்யூனிஸ்டு அக லத்துடனும் மற்ற

ைமயங்களுடனும் ெதாடர்பு ெகாண்டிருக்கவ ல்ைல

தைலவர்கள்

தங்கள்

அற க்ைகய ல்

அழுத்த க்

கூற ய ருந்தார்கள். இந்தக் காரணத்தால் அது ந றுவப்பட்டைத அத காரிகள்
ெபாறுைமயுடன் அனுமத த்தார்கள்.

சத்ய பக்தா அைமத்த கட்ச இந்த யக்

கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு ஈர்ப்பு ைமயமாக வ ளங்கவ ல்ைல என்றாலும் இந்த ய
மார்க்ச யவாத களின் தனித் தனிக் குழுக்கைள ஒன்றாக இைணப்பதற்கான
முன்ேனற் பாடுகைள அவர் ெதாடர்ந்தார்.
ஒன்ற ைணப்பு
ெபாருட்டு

மகாநாடு

இடதுசாரி

கூட்டுவதற்கு

ெசய்யும்

ஹஜரத்

ெமாஹானிய ன்

தைலைமய ல் ஒழுங்கைமப்புக் கமிட்டி ந றுவப்பட்டது.

இதன் பயனாக
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இந்த யக் கம்யூனிஸ்டுகளின் முதல் மகாநாடு 1925,
30

வைர

கான்பூரில்

தைலைமய ல்நடந்தது.
என்றும்

அதன்

ெசன்ைன

கம்யூனிஸ்டு

டிசம்பர் 28 முதல்

எம்.ச ங்காரேவலரின்

இந்த யக் கம்யூனிஸ்டுக் கட்ச ைய அைமப்பது

ைமயத்ைத

பம்பாய ல்

மகாநாட்டில் முடிவு ெசய்யப் பட்டது.

ைவத்துக்

ெகாள்வது

என்றும்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மத்த ய ெசயற்

குழுவ ன் ெசயலாளர்களான ேஜ.ெபெகர்ெஹாத் தாவும் எஸ்.வ .காட்ேடயும்
பதவ

ஏற்றார்கள்.

இந்த யாவ ல் இருந்த முக்க யமான கம்யூனிஸ்டுக்

குழுக்கள் எல்லாவற்ற னுைடயவும் ப ரத ந த கள் மத்த யச் ெசயற்குழுவ ல்
இடம் ெபற்றார்கள்.

உைழப்பாளி மக்களின் சட்டப்பூர்வமான ெவகுஜன

ந றுவனத்ைத - ெதாழிலாளி-வ வசாய க் கட்ச ைய - கம்யூனிஸ்டுகளின்
தைலைமய ல் ந றுவுவதற் கான முதல் முயற்ச 1923ேலேய ச ங்காரேவலரால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டது”
� ெபரணமல்லூர் ேசகரன்
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30. இந்தியாவில் புரட்சிகர கர்ப்பச் சூழல்
உருவானது
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 21, 2019

…
100 ஆண்டு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ல் ச ல சாட்ச கள் - 6
நாட்டு

வ டுதைலக்காக

ேபாராடிக்

ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத

ெதாழிலாளர்களின் உரிைமக்காகவும் நல்வாழ்வுக்காகவும் தனி அைமப்பு
ேவண்டுெமன்று இடதுசாரி மேனாபாவம் ெகாண்டவர்கள் வலியுறுத்த னர்.
ேசாவ யத் நாட்டில் புரட்ச

ெவற்ற ெபற்று ெலனின் தைலைமய ல் அரசு

அைமந்த ப ன்னர் இந்த எண்ணம் வலுப்ெபற்றது.

இந்ந ைலய ல் 1920

அக்ேடாபர் 31 அன்று மும்ைபய ல் அக ல இந்த ய ெதாழிற்சங்க காங்க ரஸ்
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(ஏஐடியுச ) துவக்கப்பட்டது. அதைன லாலா லஜபத ராய், ேஜாசப் பாப்டிஸ்டா,
என்.எம்.ேஜாஷ , த வான் சமன்லால் மற்றும் பலர் ந றுவ னர்.
“ெகாந்தளிக்கும் கடலில் சுழன்றடிக்கும் அைலகைளப் ேபால் ேவைல
ந றுத்த நடவடிக்ைககள் எங்கும் பரவ ன.
சரக்குப்

பகுத ,

இஞ்ஜினியரிங்

ரய ல்ேவ துைறமுகம், துைறமுக

பணிமைனகள்,

எண்ெணய்

ந றுவன

அைமப்புகள், அரசு நாணயம் உருவாக்குமிடம், அரசு அச்சகம், ட்ராம்ேவ,
ேகஸ் மற்றும் மின்சாரம் வழங்குதுைற, நகராட்ச ெதாழிலாளர்கள்; ஒேர
வார்த்ைதய ல்

கூறுவதானால்

ெதாழிலாளிவர்க்கம்

இந்த

ந றுத்தங்களில்

பங்ேகற்றன.

ேவைல

ஒட்டுெமாத்தமாக

ஏற க்ெகாண்டிருக்கும்

வ ைலவாச ையச் சமாளிப்பதற்காக ஊத ய உயர்ைவப் ெபறுவதற்காகேவ
இந்த ேவைல ந றுத்தங்கள் துவங்கப்பட்டன” என 1920 க்கு முன்னும்
ப ன்னுமான காலகட்டத்ைத வ வரிக்க றார் சுகுமால் ெசன்.
1920-21

ஆண்டுகளில்

மக்களிைடேய
அளவ ற்கு

ேதான்ற ய

எழுச்ச

ேதாற்கடிக்கப்பட

முடியாத

ஆறுமாதத்த ல்

மட்டும்

நைடெபற்றன.

இத ல் 15லட்சம் ெதாழிலாளர்கள் பங்ேகற்றனர்.

200க்கும்

உருப்ெபற்றது.

என்பது

ேமற்பட்ட

1920ல்

ேவைல

முதல்

ந றுத்தங்கள்
முதல்

உலகப் ேபாருக்கு ப ந்ைதய காலகட்டத்த ல் நாெடங்கும் ெதாழிலாளரிைடேய
ேபாராட்ட எழுச்ச ைய உருவாக்க யது.

இந்த யாவ ன் முக்க ய ெதாழில்

நகரங்கள் அைனத்த லும் ேவைல ந றுத்தங்கள் ெவடித்ெதழுந்த காலகட்டம்
அது.இதன்

கடும்

ெசப்டம்பர்

மாதம்

எத ெராலி
காங்க ரஸ்

காங்க ரஸ்
மாநாட்டில்

கட்ச ய லும்

எத ெராலித்தது.

தைலைமயுைரய ல்

லாலா

லஜபத ராய் ெவளிப்பைடயாகச் ெசான்னவரிகள் ெகாத ந ைலய ன் அளவீடு
ஆகும்.
“நாம் புரட்ச கரமான காலத்ைதக் கடந்து ெசன்று ெகாண்டிருக்க ேறாம்
என்ற உண்ைமைய கண்டு நம் கண்கைள மூடிக் ெகாள்வத ல் எவ்வ த
பயனுமில்ைல.இயல்பாகவும் பாரம்பரியமான முைறய லும் நாம் புரட்ச ைய
வ ரும்பாதவர்கள்தான்.

பாரம்பரியமாக நாம் மிக ெமதுவாகச் ெசல்க ன்ற

மக்கள்தாம். எனினும் நகர்ந்து ெசல்வது என நாம் தீர்மானித்த ப றகு, நாம்
வ ைரவாகவும் ேவகமாகவும் அடிெயடுத்து ைவத்து நகர்ேவாம்.
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இருக்க ன்ற எந்த இனமும் அதன் உய ர் வாழ்வ ன் ேபாது புரட்ச களில் இருந்து
முற்ற லுமாக தப்ப த்துவ ட முடியாது.”
வ டுதைலப் ேபாரில் தைலைமதாங்க ய முதலாளி – ந லப்ப ரபுத்துவ
வர்க்கம்

பாட்டாளி

வர்க்ககுணேம.

வர்க்க

எழுச்ச

கண்டு

மிரண்டது

வ யப்பல்ல.

1918ல் ெசன்ைன ெதாழிலாளர் சங்கம் என்க ற முதற்

சங்கம் காணப்பட்டதும்; 1918, 1919, 1920 என ஒவ்ெவாரு ஆண்டிலும் ேவைல
ந றுத்தங்கள் பல்க ப் ெபருக ன எனில் மிைக அல்ல.
மாகாணங்களில்

ெசன்ைன

மாகாணமும்

ெகாந்தளிக்கும்

ஒன்றானது.

ஏஐடியுச

எனப்படும் அக ல இந்த ய ெதாழிற் சங்கக் காங்க ரஸ் உதயமானதும்
இப்ேபாதுதான். அத ல் ஆரம்பத்த ல் காங்க ரஸும் கம்யூனிஸ்ட்டும் ேசர்ந்ேத
ெசயல்பட்டது வரலாறு. ெபருமளவு ெதாழில் அைமத சீர்குைலந்து வ ட்டதாக
இங்க லாந்த ல் இருந்து ெவளிவரும் ஏடுகள் அலற ன.
சூழல்

ரஷ்யப்

புரட்ச ய ன்

ெதாடர்

வ ைனெயன

இந்த தட்பெவப்ப
ஏகாத பத்த யங்கள்

கணித்தத லும் மிரண்டத லும் ப ைழேய இல்ைல.
ரஜினி பாமிதத்ைத ேமற்ேகாள் காட்டி சுகுமால் ெசன் கூறுக றார், “இதன்
ெதாடர்ச்ச யாக மார்க்ச ய தத்துவத்த ன் முதல் ஒளிக்கீற்று இந்த யாைவ
வந்தைடந்ததும்,

இந்த ய

சமூகத்த ல்

ெதளிவுெபற்ற

ஒரு

ப ரிவ னர்

–

துவக்கத்த ல் ச ற யதாக இருப்ப னும்கூட இந்த புரட்ச கரத் தத்துவத்தால்
கவரப்பட்டனர்.

இந்த ய அரச யல் வானில் இப்புரட்ச ய ன் ெசல்வாக்ைக

ேநரடியாக உணரத் தைலப்பட்டனர்.” ஆம். 1920 அக்ேடாபர் 17ல் தாஷ்கண்டில்
கம்யூனிஸ்ட் இயக்கக் க ைள ப றந்தாலும் அதற்கான கர்ப்பச் சூழல் இந்த ய
அரச யல் வானில் ெதளிவாக உணரப்பட்டது.
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31. ெதாழிலாளி வர்க்க ெதாப்புள்ெகாடி உறவு
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 22, 2019

…
100 ஆண்டு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ல் ச ல சாட்ச கள் - 7
ஜவஹர்லால் ேநரு
கம்யூனிஸ்ட்டுகளும் ேசாஷலிஸ்ட்டுகளும்தான் வர்க்கங்களாகப் ப ரித்து
கசப்புணர்ைவப் ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்களா? தனது ெகாள்ைக, நைடமுைற
மூலம் மனித குலத்த ன் ெபரும்பகுத ய னைர– பழங்கால அடிைமய னும்
ேமாசமான

கூலியடிைமயாய்

ஆக்க யது

யார்?

முதலாளித்துவமும்

ஏகாத பத்த யமும் அல்லவா?”
லாலா லஜபத ராய்
என்

ெசாந்த

அனுபவத்த ல்

அெமரிக்க

ஐேராப்ப ய

அனுபவத்த ல்

ஏகாத பத்த யத்ைதவ ட முதலாளித்துவத்ைதவ ட உண்ைமயானது நம்பத்
தகுந்தது – எல்லா நாட்களிலும் ேபால்ஷ்வ க்
கூறும் உண்ைமேய!”
“வர்க்கப்

ேபாராட்டத்ைதப்

வர்க்கங்களுக்கு

ப ரச்சாரம்

இைடய லான

ெசய்க ேறாம்

இைடெவளிைய

என்றும்,
ேமலும்

அகலப்படுத்துக ேறாம் என்றும் நம்மீது அடிக்கடி குற்றம்சாட்டப்படுக றது.
முதலாளித்துவத்த னாேலேய
அந்த

வைகய ல்

இைடெவளி

முதலாளித்துவத்த ன்

முற யடித்துவ ட முடியாது.
எைதயும்

இந்த

க ஞ்ச ற்றும்

ேமலும்

சாதைனைய

ஆழமாக றது.

ேவெறதனாலும்

ஆய னும் நம்ைமக் குைற கூறுபவர்கேளா

ஏெறடுத்துப்

பார்க்காதவர்களாகவும்,

தங்கைளச்

சுற்ற என்ன நடக்க றது என்பைத அற ய முயலாதவர்களாகவுேம உள்ளனர்.
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கம்யூனிஸ்ட்டுகளும் ேசாஷலிஸ்ட்டுகளும்தான் வர்க்கங்களாகப் ப ரித்து
கசப்புணர்ைவப் ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்களா? தனது ெகாள்ைக, நைடமுைற
மூலம் மனித குலத்த ன் ெபரும்பகுத ய னைர – பழங்கால அடிைமய னும்
ேமாசமான

கூலியடிைமயாய்

ஆக்க யது

யார்?

முதலாளித்துவமும்

ஏகாத பத்த யமும் அல்லவா?”
இப்படி ஆேவசமாய் ேகள்வ எழுப்புவது யார்? கம்யூனிஸ்ட் தைலவரா?
அல்ல, அல்ல.

பண்டித ஜவஹர்லால் ேநருேவதான்.

1 ல் நாக்பூரில் நடந்த ஏஐடியுச
முழக்கமிட்டார்.

1928ல் டிசம்பர்

மாநாட்டின் தைலைமயுைரய ல் இப்படி

ேமலும் ெசான்னார்; “இந்த வர்க்கப் ேபாராட்டம் நம்மால்

உருவாக்கப்பட்டதல்ல;

அது முதலாளித்துவத்த னால் உருவாக்கப்பட்டது;

முதலாளித்துவம் நீடிக்கும் வைர அதுவும் நீடிக்கும்.

ெநருப்புக் ேகாழி

மணலில் தைலைய புைதத்துக் ெகாள்வதுேபால அைத ஒதுக்க வ டுவத ன்
மூலம் நாம் வ டுபட்டுவ ட முடியாது. இதற்கான காரணங்கைள அகற்றுவதன்
மூலம் மட்டுேம நம்மால் அைமத ையக் ெகாண்டுவர முடியும்”. ப ன்னர் ஒரு
கட்டத்த ல் [1947 ேம மாதம்] வர்க்க சமரசத்ைத ேதர்ந்ெதடுத்து ஐஎன்டியுச
எனும் தனி அைமப்ைப காங்க ரஸ் உருவாக்க யது தனிக்கைத. ெதாழிலாளி
வர்க்கக் கட்ச யான கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க்கும் ெதாழிற்சங்க இயக்கத்துக்கும்
இைடய லான ெதாப்புள் ெகாடி உறவு வலுவானது.
ஆண்டு

1894ஆம்

இந்த யாவ ன்

கணக்ெகடுப்ப ன்படி

ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக 815. ெதாழிலாளர் எண்ணிக்ைக சுமார்
3,50,000. ஆனால் 1914ல் ெதாழிற்சாைலகளின் எண்ணிக்ைக 3000 ஆகவும்
ெதாழிலாளர் எண்ணிக்ைக 9,50,000 ஆகவும் உயர்ந்தன. தூத்துக்குடி ேகாரல்
மில் ேபாராட்டம், பம்பாய் ெநசவு ஆைலத் ெதாழிலாளர் ேபாராட்டம், ரய ல்ேவ
ெதாழிலாளர் ேபாராட்டம் என ேபாராட்டங்கள் சீற எழுந்தன.
வ.உ.ச தம்பரம் ைகது ெசய்யப்பட்ட ேபாது 1908 மார்ச் 14-19 நைடெபற்ற
தூத்துக்குடி ேவைலந றுத்தேம முதல் அரச யல் ேவைல ந றுத்தமாகும்.
த லகர் ைகது ெசய்யப்பட்ட ேபாது ஜூைல 23-28 பம்பாய ல் நைட ெபற்ற
ேவைலந றுத்தம் அளவ ல் ெபரியது.

ஆனால் வட இந்த ய வரலாற்று

ஆச ரியர்கள்

அங்கீகரிக்காமேல

தமிழகத்த ன்
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வடிக்க ன்றனர்.
ஆக,

இருபதாம்

நூற்றாண்டின்

முதல்

கால்

பகுத ய ல்

புத தாய்

வரலாற்ற ல் ேதான்ற ய ெதாழிலாளி வர்க்கம் இந்த ய மண்ணில் ெமல்ல
உருவாக

ேமெலழுந்து ஓங்க

வளர்ந்ததும்;

அதன் ெதாடர் வ ைனயாய்

ெதாழிற் சங்க இயக்கம் முைளவ ட்டதும்; மகுடமாய் ெதாழிலாளி வர்க்கக்
கட்ச உதயமானதும் மிக முக்க யமான வரலாற்றுச் ெசய்த யாகும்.
பாடப் புத்தகம் இதைன ெசால்லித் தருவத ல்ைல.

பள்ளி

ஆய னும் வரலாற்ற ல்

இதன் ஆழமான தடம் ஒரு ேபாதும் மைறந்துவ டாது.
1920 அக்ேடாபர் 31 ஆம் நாள் ஏஐடியுச எனும் அக ல இந்த ய ெதாழிற்
சங்கக் காங்க ரஸ் ப றப்ைப அற வ த்த மாநாடு கூடியது.

ஐந்து லட்சம்

ெதாழிலாளர்கைளப் ப ரத ந த த்துவப் படுத்த ய 60 சங்கங்களின் சார்ப ல்
806 ப ரத ந த களும் 40 பார்ைவயாளர்களும் பங்ேகற்றனர். தைலைமயுைர
ஆற்ற ய லாலா லஜபத ராய் குற ப்ப ட்டார். “ராணுவமயமும் ஏகாத பத்த யமும்
முதலாளித்துவத்த ன் இரட்ைடக் குழந்ைதகள். அதன் ந ழல், ச ரிப்பு, குைரப்பு
எல்லாேம வ ஷமாகும்.

அதன் வ ஷ முற வுக்கு ஒேரமருந்து த ரட்டப்பட்ட

ெதாழிலாளர்கேள! அெமரிக்கா மற்றும் ஐேராப்ப ய ெதாழிலாளர்கள் ஒன்று
த ரளத் துவங்க வ ட்டனர்.

ரஷ்யாவ ல் அதற்கும் ேமல் பாட்டாளி வர்க்க

சர்வாத காரம் எனும் ேநாக்க ல் தைலைமக்கு வந்துள்ளனர்.
நாம்

உண்ைம

இருக்கப்ேபாவத ல்ைல.

என்று

நம்புபைவ

ெநடுநாள்

அப்படிேய

ஏகாத பத்த யமும் முதலாளித்துவமும் ஒரு புறம்,

ேசாஷலிசம் மறுபுறம் என ெநடுநாள் ெசல்ல முடியாது.

என் ெசாந்த

அனுபவத்த ல் அெமரிக்க ஐேராப்ப ய அனுபவத்த ல் ஏகாத பத்த யத்ைதவ ட
– முதலாளித்துவத்ைதவ ட உண்ைமயானது நம்பத் தகுந்தது – எல்லா
நாட்களிலும் ேபால்ஷ்வ க் கூறும் உண்ைமேய!”

இேத லாலா லஜபத ராய்

காங்க ரஸ் கட்ச மாநாட்டில் கம்யூனிசம் ெபரும் சவாலாக வ டும் என அச்சம்
ெதரிவ த்தது தனிக்கைத. முன்பு பார்த்ேதாம்.
ஏஐடியுச ய லிருந்து 1947ல் ஐஎன்டியுச ப ரியும் முன்பு 1928ல் ஒரு சாரர்
ப ரிந்ததும்; 1931ல் இன்ெனாரு சாரார் ப ரிந்ததும்; 1933ல் மீரட் சத வழக்கு
முடிந்து கம்யூனிஸ்டுகள் ெவளிவந்த ப ன் மீண்டும் ஒன்றானதும் வரலாறு.
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கம்யூனிஸ்ட்டுகைள வார்க்கும் பட்டைறகள்
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 23, 2019

…
இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்,
ெவங்கட்ராமன்,

ஏ.ேக.ேகாபாலன்,

என்.சங்கரய்யா,

ப .ராமமூர்த்த ,

ஏ.பாலசுப்ப ரமணியன்,

எம்.ஆர்.

ஏ.நல்லச வன்,

ஆர்.உமாநாத் ேபான்ற பலரின் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற வாச த்தால் ேவலூர்,
ேசலம், ேகாைவ, மதுைர, ெசன்ைன, ெபல்லாரி என ஒவ்ெவாரு ச ைறயும்
காங்க ரஸ் கட்ச த் ெதாண்டராய்ச் ச ைற ெசன்ேறாைர கம்யூனிஸ்டாக்க த்
த ருப்ப அனுப்ப ய கைதையச் ெசால்லும்.
ேக.முத்ைதயா,
சர்மா,

ஆர்.உமாநாத்,

ஆர்.ேக.கண்ணன்,

ப.மாணிக்கம்,

ச .ேகாவ ந்தராஜன்

சுப்ப ரமணிய

ேபான்ேறார்

ச தம்பரம்

அண்ணாமைல பல்கைலக் கழக பட்டைறய ல் உருவான கம்யூனிஸ்டுகள்.
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எம்.சங்கரய்யா

மதுைர

ேபாராட்டத்த ல்

ைகது

ெசய்யப்பட்டு ஆந்த ரா ராஜமுந்த ரி ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்.

ஆக

கல்வ ச்சாைலகளும்

அெமரிக்கன்

கல்லூரி

ச ைறச்சாைலகளும்

கம்யூனிஸ்ட்கைள

வார்க்கும்

பட்டைற ஆய ன.
வ டுதைலப் ேபாரின் ேபாது ச ைறச்சாைலகளும் கல்வ ச் சாைலகளும்
கம்யூனிஸ்ட்டுகைளத் தயாரிக்கும் பட்டைறகளாய ன. ெதாழிற்சாைலகளும்
ேவளாண் களமும் ேபார்க்களங்களாய ன.
புடம் ேபாடும் உைலக்களமாய ன.
புரட்ச க்காரன்

என்ற

அைவ கம்யூனிஸ்டுகளாய்

“த ருச்ச ச ைறய லிருந்து கம்யூனிஸ்ட்

ஞானஸ்தானம்

ெபற்று

ெவளிேய

வந்த

நான்

-

ச ைறய னுள் காந்த ைய, காங்க ரைஸ, கதைர, கடவுைள எத ர்ப்பவர்கள்
என்று ைவதீக காங்க ரஸ்காரர்களால் பழிக்கப்பட்டு ந ன்ற ஒரு ச லரின்
முன்னணி

வீரரான

பகத்ச ங்க ன்

நான்

–

ேதாழர்கேளாடும்

ச ைறய ல்

வங்கபுரட்ச

பழக யும்

வீரர்கேளாடும்

வ வாத த்தும்,

மார்க்ச ய

இலக்க யங்கைள ஓரளவுகற்றும் சமதர்ம உறுத ேயாடும் ெவளிவந்த ருந்த
நான்…”
இப்படி ப.ஜீவானந்தம் ெகாடுக்கும் வாக்குமூலம் தனிக்குரல் அல்ல;
ஒவ்ெவாரு ச ைறய லும் அதுேவ அனுபவம்.

வ டுதைலப் ேபாரில் நானி

ேகாபால் முகர்ஜி என்க ற வங்க இைளஞன். வயது 16. ேபாலீஸ் அத காரிைய
ெகால்ல முயன்ற வழக்க ல் ைகது ெசய்யப்பட்டு அந்தமான் ச ைறக்கு
அனுப்பப்பட்டார். அந்தச் ச ைறவாசம் அவைரக் கம்யூனிஸ்டாக்க ெவளிேய
அனுப்ப யது. அந்தமான் ச ைறக்கு அனுப்பப்பட்ட தீவ ரவாத கள் பலர் சாகச
நடவடிக்ைககள் நீண்ட காலப் பலன் தராது; உைழப்பாளி மக்கைளத் த ரட்டும்
கம்யூனிசேம தீர்வு என கண்டைடந்தனர். இந்த ெநடிய வரலாேற தனியாக
எழுதப்பட ேவண்டும்.
இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்,
ெவங்கட்ராமன்,

ஏ.ேக.ேகாபாலன்,

என்.சங்கரய்யா,

ப .ராமமூர்த்த ,

ஏ.பாலசுப்ப ரமணியன்,

எம்.ஆர்.

ஏ.நல்லச வன்,

ஆர்.உமாநாத் ேபான்ற பலரின் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற வாச த்தால் ேவலூர்,
ேசலம், ேகாைவ, மதுைர, ெசன்ைன, ெபல்லாரி என ஒவ்ெவாரு ச ைறயும்
காங்க ரஸ் கட்ச த் ெதாண்டராய்ச் ச ைற ெசன்ேறாைர கம்யூனிஸ்டாக்க த்
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த ருப்ப அனுப்ப ய கைதையச் ெசால்லும்.
கல்க

வார

ஏட்டிற்கு

ந ைனவுகூர்க றார்:

1984ல்

ேபட்டி

“மார்க்ைஸேயா

கம்யூனிஸ்ட் ஆனவனல்ல நான்.

அளித்த

எம்.கல்யாணசுந்தரம்

ஏங்ெகல்ைஸேயா

படித்துவ ட்டு

கம்யூனிஸ்ட் தைலவர்கேளாடு பழகும்

வாய்ப்பு க ைடத்தது .ஆனால் அந்த காலகட்டத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
தைட

ெசய்யப்பட்டிருந்தது.கம்யூனிசத்ைதப்

பற்ற

எந்த

புத்தகத்ைதயும்

வ ற்பைன ெசய்ய முடியாது. ஏன் ைவத்துக் ெகாண்டிருப்பேத குற்றம். டாக்டர்
க ருஷ்ணசாமி,

ேக.ஏ.சாரி

ேபான்றவர்களிடமிருந்து

தைட

ெசய்யப்பட்ட

புத்தகங்கைள வாங்க ப் படித்ேதன். ப ன்னர்1940 ல் ச ைறய ல் இருந்தேபாது
ச றுமி இந்த ராவுக்கு ேநரு எழுத ய கடிதங்கள் [உலக சரித்த ரம்], ரஷ்யப்புரட்ச
புத்தகங்கைளப் படிக்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது.

என்ைன கம்யூனிஸ்ட்

ஆக்குவதற்கு இைவ தூண்டுேகாலாக இருந்தன.” எம்.ஆர்.ெவங்கட்ராமன்,
ஏ.பாலசுப்ப ர மணியம் ேபான்ேறார் தங்கள் ச ைற அனுபங்கைளச் ெசால்லும்
ேபாது ராஜாஜி, பட்டாப சீத்தாராமய்யா, சத்த ய மூர்த்த ேபான்ேறார் ச ைறச்
சாைலய ல் கம்யூனிஸ்டுகள் நடத்தும் வகுப்புகளுக்கு ேபாகக்கூடாது என
காங்க ரஸ் ெதாண்டர்கைளத் தடுத்தனர். ஆனால் மீற வந்து கம்யூனிஸ்ட்டாக
பலர் ஞானஸ்தானம் ெபற்றது ெதாடர்கைத என வ வரிப்பர்.
மாணவர்கைளத் த ரட்ட மாணவர் அைமப்பு உருவாக்கப்பட்டது.

1946

ஏப்ரல் மாதம் லக்ேனாவ ல் அைனத்து இந்த ய மாணவர் ெபருமன்றம்
[ஏஐஎஸ்எப்] உருவானது.

இேத ஆண்டுதான் அக ல இந்த ய முற்ேபாக்கு

எழுத்தாளர் சங்கம் உருவானது.

1936ல் அக ல இந்த ய மனித உரிைம

அைமப்பு உருவாக்கப்பட்டது. கவ யரசர் இரவீந்த ரநாத் தாகூர், கவ க்குய ல்
சேராஜினி நாயுடு ஆக ேயார் இத ல் ெசயல்பட்டது கூடுதல் ெசய்த . அக ல
இந்த ய வ வசாய கள் சங்கம் உருவானதும் அேத 1936ல் தான். 1937 டிசம்பர்
31, 1938 ஜனவரி 1 ஆக ய இரு த னங்கள் ெசன்ைனய ல் மாணவர் சங்க
அக ல இந்த ய மாநாடு நைட ெபற்றது. இம்மாநாட்டிற்கு தைலைம ஏற்றவர்
எம்.ஆர்.மசானி. இவர் ப ன்னாளில் ேசாஷலிஸ்ட் இயக்கத்த ல் தீவ ரமானார்.
அவர் தன் தைலைம உைரய ல் குற ப்ப ட்டார்.
“அைனத்த ந்த ய
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அரச யைலக் ெகாண்டுள்ள மாணவர் அைமப்பாகும்.
கம்யூனிஸ்டுகள்,

ேதச யவாத கள்

என்று

பல்ேவறு

காந்த யவாத கள்,
ச த்தாந்தங்கைளச்

ேசர்ந்தவர்கள்.மாணவர்கைள அரச யல் ரீத யாகத் தயாரித்தல், சுதந்த ரப்
ேபாரில் ஈடுபட ைவத்தல் என்பது இதன் ேநாக்கமாகும்.”
ஆர்.உமாநாத்,

ப.மாணிக்கம்,

ச .ேகாவ ந்தராஜன்

சுப்ப ரமணிய

ேபான்ேறார்

ச தம்பரம்

சர்மா,

ேக.முத்ைதயா,

ஆர்.ேக.கண்ணன்,

அண்ணாமைல

பல்கைலக்

கழக பட்டைறய ல் உருவான கம்யூனிஸ்டுகள்.

எம்.சங்கரய்யா மதுைர

அெமரிக்கன்

கல்லூரி

ெசய்யப்பட்டு

ராஜமுந்த ரி

ச ைறய ல்

ேபாராட்டத்த ல்

ைகது

அைடக்கப்பட்டார்.

ஆக

ஆந்த ரா

கல்வ ச்சாைலகளும்

ச ைறச்சாைலகளும் கம்யூனிஸ்ட்கைள வார்க்கும் பட்டைற ஆய ன.
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33. காங்கிரஸ் - ேசாசலிஸ்ட் - கம்யூனிஸ்ட்
இைணந்ததும் பிரிந்ததும்
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 24, 2019

…
ேசாஷலிசம் இந்த ய வ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ல் ஈர்ப்பு ைமயமாகேவ
த கழ்ந்தது.

காங்க ரஸ்

மீதான

அத ருப்த யும்

ேகாபமும்

ஒருபுறம்

இைளஞர்கைள தீவ ரவாதம் பக்கம் துரத்த ன. மறுபுறம் ெலனினும் ரஷ்யப்
புரட்ச யும் ேசாஷலிசமும் இழுத்தன.

1932 ல் காங்க ரஸ் அற வ த்த சட்ட

மறுப்பு இயக்கம் அரைசச் சீண்டுவதாக இருந்தது.

அைதயடுத்து காந்த ,

ஜவகர்லால் ேநரு உள்ளிட்ட ெபரும்பாலான காங்க ரஸ் தைலவர்கள் ைகது
ெசய்யப்பட்டு ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்கள். ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணன்
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நாச க் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்.
நாச க் ச ைறவாசம் தான் ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணனின் வாழ்க்ைகய ல்
ெபரும் த ருப்பத்ைத ஏற்படுத்த யது.

ச ைறய ல் இருந்த ராம் மேனாகர்

ேலாக யா, அேசாக் ேமத்தா, மினு மசானி, அச்யுத் பட்வர்த்தன், யூசுப் ேதசாய்
ேபான்ற சக ச ைறவாச களுடன் உைரயாடல்களில் ஈடுபட்டார்; ேசாஷலிசம்
மட்டுேம அைனத்து ப ரச்ைனகளுக்கும் தீர்வு எனும் உறுத யான நம்ப க்ைக
ஏற்பட்டது.

இந்த ய அரச யலில் ஒரு புத யபாைதைய உருவாக்க வாய்ப்பு

ஏற்பட்டது.

ச ைறய லிருந்து ேதாழர்கள் வ டுதைல ஆனவுடன், பாட்னா

மாநாட்டில் கூடிய ேசாஷலிஸ்ட் ஆர்வலர்கள் ஓர் தனி அைமப்பு காண வ ரும்ப ,
நகல்த ட்டம் தயாரிக்க ெஜயப்ப ரகாஷ் தைலைமய ல் ஓர் குழு அைமத்தனர்.
மகாத்மாகாந்த யும்

காங்க ரஸ்

கட்ச க்குள்

காங்க ரஸ்

ேசாஷலிஸ்ட்

தனிேய ெசயல்படுவைத ஆதரித்தார். தமக்கும் கம்யூனிஸ்ட் ெகாள்ைக பலது
ப டிக்கும் என்றும் அவர்கள் வழிமுைறேயாடுதான் தாம் மாறுபடுவதாகச்
ெசான்னார்.

1934 ல் பம்பாய ல் நடந்த காங்க ரஸ் மாநாட்டின் ேபாது

ஏற்ெகனேவ

ஒப்புக்ெகாண்டபடி

இந்த யா

முழுவதுமிருந்து

வந்த ருந்த

ப ரத ந த கள் ‘காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட் கட்ச ைய’ உருவாக்க னர். ஆச்சாரியா
நேரந்த ரநாத்

தைலவராகவும்

ெஜயப்ப ரகாஷ்

ெசயலாளராகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

நாராயணன்

ெபாதுச்

ராம் மேனாகர் ேலாக யா,

இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட், ேகளப்பன், ப .ராமமூர்த்த , ப.ஜீவானந்தம், ஏ.எஸ்.ேக.
ஐயங்கார் உள்ளிட்ேடார் அத ல் இைணந்து ெசயல்பட்டனர்.
ெபரியார் ஈேராட்டு த ட்டத்ைத ைகவ ட்டு சமூகப் ப ரச்சைனகளுக்ேக
முக்க யத்துவம்

ெகாடுத்துப்

ேபாராடப்

ேபாவதாக

அற வ த்த

ேபாது

மனமுைடந்ேதாைர ஒருங்க ைணத்து ‘சுயமரியாைத சமதர்மக் கட்ச ’ைய
உருவாக்க ட ப.ஜீவானந்தம் முயன்றார். த ருச்ச ய ல் கூட்டப்பட்ட மாநாட்ைடத்
துவக்க ைவத்த எஸ்.ஏ.டாங்ேக தனிக்கட்ச ேதைவ இல்ைல.
ேசாஷலிச

கட்ச ய ல்

எஸ்.ஏ.டாங்ேகய ன்

அங்கமாகலாம்

ேவண்டுேகாைள

சுயமரியாைத சமதர்மக் கட்ச

என
ஏற்று

அைமப்பு

ெசான்னார்.

மாநாட்டிேலேய

கைலக்கப்பட்டு காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட்

கட்ச ய ல் இைணய முடிெவடுக்கப்பட்டது.
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காங்க ரஸ்

ேசாஷலிஸ்ட்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

மாநாட்டில்

ஜீவா

ப .சீனிவாசராவ்,

அற க்ைகய ல்,

“தமிழ்நாட்டின்

ெசயலாளராக

ப .ராமமூர்த்த ,

என பலரும் அத ல் முக்க ய பங்காற்ற னர்.
ைவத்த

ெபாதுச்

நீலாம்ப ைக

இம்மாநாட்டில் ஜீவா முன்

ேசாஷலிஸ்ட்

இயக்க

வளர்ச்ச ;

ேசாஷலிசத்த ற்காகவும் -சுதந்த ரத்த ற்காகவும் - அடிைமப்பட்டு க டக்கும்
மக்கைள

அடக்குமுைறய லிருந்தும்,

கஷ்ட

ந ஷ்டூரங்களில்

இருந்து

வ டுதைல ெசய்வதற்காகவும் – நைடெபறும் ெபாதுவான இயக்கத்த ன்
ஒரு பகுத ேய.

ேதச ய இயக்கத்த ன் வ ேசஷ த்த உருவமாக அது இங்கு

இயங்க க் ெகாண்டிருக்க றது” என்றார்.
இந்த

காங்க ரஸ்

ேசாஷலிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

ேகரளக்

க ைளய ல்

இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட், ேகளப்பன் உள்ளிட்ேடார் இருந்தனர்.
முழுவதும் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் இைணந்தனர்.

அவர்கள்
காங்க ரஸ்

கட்ச க்குள் காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட் கட்ச இயங்க யது; காங்க ரஸ் கட்ச க்குள்
கம்யூனிஸ்ட்டுகள் இயங்க னர்.
எழுதுக றார்,
மாநாட்டின்

“காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட் கட்ச ய ன் முதல் [1934 பம்பாய்]
அடிப்பைட

உறுப்ப னரும்

ஆவணங்கள்

காங்க ரஸ்

கட்டாயமாக்க யது.
ேவைல

இது குற த்து இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட்
காங்க ரஸ்

கட்ச ய ல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ெசய்தாலும்

உறுப்ப னராக

இருப்பைத

கட்டாயமில்ைல.

எனினும்

அைமக்கப்பட்டேபாது கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்

காங்க ரஸில் இைணந்து பணியாற்ற தீர்மானிக்கப்பட்டது.
கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கும்

ஒவ்ெவாரு

உறுப்ப னர் பலர் காங்க ரஸில்

உறுப்ப னராவது

காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட் கட்ச

கட்ச ய ன்

காங்க ரஸ்

இவ்வாறாக

ேசாஷலிஸ்ட்டுகளுக்கும்

இருந்த ேவறுபாடு மைறந்து ேபானது.

முன்பு

கம்யூனிஸ்டுகளும், காங்க ரஸ்

ேசாஷலிஸ்ட்களும் தங்கள் தங்கள் கட்ச ப் பணிகைள சுதந்த ரமாகச் ெசய்து
ெகாண்ேட காங்க ரஸிலும் பணி புரிந்தனர்.”
எதற்கு முக்க யத்துவம் ெகாடுப்பது என்பத ல் இரு சாராருக்கும் கருத்து
ேவறுபாடு நீடித்தது.
முன்னுரிைம தந்தனர்.

கம்யூனிஸ்டுகள் தங்கள் கட்ச ைய வலுப்படுத்தேவ
ேசாஷலிஸ்ட்டுகள் காங்க ரசுக்குள் ஏகாத பத்த ய

எத ர்ப்ைபத் தீவ ரப்படுத்துவத ல் முன்னுரிைம தந்தனர்.
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கூடிய இரண்டாவது காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட் மாநாடு ேவறுபாடுகைளக்
கைளந்து ஒற்றுைமைய உருவாக்க யது.

மீரட் ேகாட்பாடு என இது

அைழக்கப்பட்டது. கம்யூனிஸ்ட் ெசயலாளர் ப .ச .ேஜாஷ க்கும் ேசாஷலிஸ்ட்
ெசயலாளர் ெஜயப்ப ரகாஷ் நாராயணனுக்கும் உடன்பாடு ஏற்பட்டது. இந்த
ஒற்றுைம அைனத்த ந்த ய மாணவர் ெபருமன்றம்,

அைனத்து இந்த ய

முற்ேபாக்கு எழுத்தாளர் சங்கம், அக ல இந்த ய வ வசாய சங்கம் உள்ளிட்ட
பல அைமப்புகளிலும் ேசாஷலிஸ்ட்டுகளும் கம்யூனிஸ்ட்டுகளும் இைணந்து
ெசயல்பட வழிவகுத்தது.
காங்க ரசுக்குள் காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட்டுகளும், கம்யூனிஸ்ட்டுகளும்,
ேநதாஜி சுபாஷ் சந்த ர ேபாஸின் ப ரிவ னரும், இடதுசாரிகளும் இைணந்து
ெசயல்பட ஆரம்ப த்தனர். ஆனால் மசானி, ேமத்தா தைலைமய லான குழு
இதைன வ ரும்பவ ல்ைல.
‘அந்ந ய

கம்யூனிஸ்டுகள்’

ஆரம்பம் முதேல ெதால்ைல ெகாடுத்தனர்.
என

அவதூறு

அக லத்ேதாடு ெதாடர்பு கூடாது என்றனர்.

ெசய்தனர்.

கம்யூனிஸ்ட்

இறுத ய ல் 1940 ல் இைணச்

ெசயலாளராக இருந்த இ.எம்.எஸ் உட்பட கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ெவளிேயற
ேவண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. வ டுதைலக்குப் ப ன் காங்க ரஸ் ேசாஷலிஸ்ட்
கட்ச யானது காங்க ரஸ் என்ற முன்ெனாட்ைட நீக்க வ ட்டு ேசாஷலிஸ்ட்
கட்ச ஆனது.

1952 ெபாதுத் ேதர்தலில் ேபாட்டிய ட்டது.

படு ேதால்வ

அைடந்தது அேதசமயம் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ஓரளவு ெவற்ற ெபற்றனர். ெநடிய
வரலாற்ைற அற வதும் படிப்ப ைன ெபறுவதும் அவச யம்.
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தாகூரின் சீற்றமும் மனித உரிைம விழிப்பும்
-சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 25, 2019

…
“மக்களின்

கருத்துகைள

ேலசாக

ஒதுக்க வ ட்டு

அடக்குமுைறைய

ஆட்ச யாளர் ஏவ வ டுவது கண்டு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து வ ட்ேடன்.
ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ேவகமாக மத ப்ப ழந்து வருக றது.

ஆகேவதான் ெகாடூர

அடக்குமுைற மூலம் தன்ைனக் காத்துக் ெகாள்ள முைனக றது.
எனது நாட்டு மக்கள் சார்பாக எச்சரிக்க ேறன்.

நான்

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச எவ்வளவு

அத கார பலம் ெபற்ற ருந்தாலும் – சுய மத ப்ைப அடக்குமுைற மூலம்
குைலத்துக்

ெகாண்டீர்கள்.அதுேவ

ஆகும்.நடந்தைவகைள
ெகாள்ளுங்கள்.

உங்களுக்கு

மைறக்காதீர்கள்.

மிகப்ெபரிய
உண்ைமகைள

பலவீனம்
ஒத்துக்

உலக ல் மக்கள் மனத ல் படிந்துவ ட்ட காயங்கைளத்

தழும்புகைள ஆற்ற உலக ல் எந்த சக்த யாலும், அடக்குமுைறயாலும் முடியாது.
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இைத உணராமல் இருட்டிேல இருக்காதீர்கள்.”
அற க்ைகவ ட்டவர் இைளஞர் அல்ல.

இப்படிக் குமுற க் குமுற

எழுபது அகைவையத் ெதாட்டுவ ட்ட

கவ யரசர் இரவீந்த ரநாத் தாகூர். ச ைற எப்ேபாதும் ஆட்ச யாளர் ச த்த ரவைத
முகாம்தான். அதுவும் அந்ந ய ஆட்ச எனில் ேகட்கவா ேவண்டும்? ப ரிட்டிஷ்
ஆட்ச ய ல் ச ைறக் ெகாடுைம அத கம்.

அந்தமான் ச ைற ெகாடூரத்த ன்

உச்சம். ஒவ்ெவாரு ச ைறயும் அப்படித்தான். ேமற்குவங்கம் ஹ ஜிலி ச ைற
வ த வ லக்காகவா இருக்கும்?

அங்ேக ச ைற அத காரிகளுக்கும் ச ைறத்

தண்டைனக் ைகத களுக்கும் அடிக்கடி ேமாதல் நடக்கும்.
ேதைவையகூட பூர்த்த

ெசய்யாத ச ைற ந ர்வாகம்;

மனித உய ராகக்

கூட ைகத கைள மத க்காமல் புழுக்களாய் மித த்தது.
உள்ளுக்குள் ெகாத த்துக் ெகாண்டிருந்தனர்.

குைறந்தபட்ச
ச ைறவாச கள்

அங்கு கம்யூனிஸ்டுகளும்

வந்து ேசர்ந்தனர். ெகாத ந ைல அத கரித்தது.ேபாராட்டம் ெவடித்தது. 1931
ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பர் 16ஆம் நாள் இரவு 9 மணிக்கு ஆயுதம் தாங்க ய
ராணுவ ச ப்பாய் ஐம்பது ேபர் ச ைறக்குள் நுைழந்தனர்.
ஆரம்பமானது.

ந ராயுதபாணியாய்

இருந்த

நரேவட்ைட

ச ைறவாச கள்

அடித்து

துைவக்கப்பட்டனர். மார்க்ச யத்ைத ேநாக்க பயணப்பட்ட ெகால்கத்தாைவச்
சார்ந்த சந்ேதாஷ்குமார், பாரிசாைலச் சார்ந்த தாரேகஷ்வர் ெசன் இருவரும்
ராணுவத்த னரின் துப்பாக்க ச் சனியனுக்கு பலியாய னர். பலநூறு ேபர் காய
மைடந்தனர்.

இதைனக் ேகள்வ ப்பட்டதும் குமுற எழுந்த இரவ ந்த ரநாத்

தாகூர் கூற யைவேய முதலில் குற ப்ப ட்ட வரிகள்.

ப ரிட்டிஷ் அரசால்

பூச ெமழுக முடியவ ல்ைல, ஓர் கண் துைடப்பு வ சாரைணக் கமிஷைன
ந யமித்தது. அக்கமிஷனும் மூடி மைறக்க எவ்வளேவா முயன்றும் முடியாமல்
துப்பாக்க ச்

சூடும்

தாக்குதலும்

ந ர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது.

தவெறன

ஒப்புக்

ெகாள்ள

ேவண்டிய

மனித உரிைம குற த்து உலெகங்கும் ஏற்பட்டு

வரும் வ ழிப்புணர்வ ன் ஒரு கூறாக இங்கும் அது பற்ற ய ப ரக்ைஞ
அத கரித்ததாக ேநரு குற ப்ப டுக றார்.

இந்த யா முழுவதும் ேபச்சுரிைம,

எழுத்துரிைம, கூட்டம் கூடும் உரிைம, எத ர்த்து ேபாராடும் உரிைம, ச ைறய ல்
மனிதராக நடத்தப்படும் உரிைம, அடக்குமுைறக்கு எத ரான வ ழிப்புணர்வு
இவற்றுக்காக ேநரு ேபான்ேறார் எழுத யும் ேபச யும் எடுத்த முயற்ச ய ன்
வ ைளவாக 1936 ஜூைலய ல் பம்பாய ல் ச வ ல் லிபர்ட்டி கழகம் – குடிைம
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உரிைமக் கழகம் ேதாற்றம் ெபற்றது.

கவ யரசர் இரவீந்த ரநாத் அதன்

கவுரவத் தைலவராகவும், கவ க்குய ல் சேராஜினி நாயுடு அதன் ெசயல்
தைலவராகவும் ெபாருத்தமாகத் ேதர்வாய னர்.

கல்கத்தா,

ெசன்ைன

எங்கும் அதன் க ைள பரவலாய ற்று. ஹீமன் ைரட்ஸ், ‘மனித உரிைம’ என
ெபயர் மாற்றம் ெபற்றது வ டுதைலக்குப் ப றேக.

சாத ய ஒடுக்குமுைறயும்

சமூக ஒடுக்குமுைறயும் உச்சத்த லிருந்த இந்த யாவ ல் அதற்கு எத ரான
ேபாராட்டமும் மனித உரிைமய ன் முக்க யக்கூேற!

சங்கம் ேசரும் உரிைம,

அடிப்பைட ஜனநாயக உரிைமகளுக்காக கம்யூனிஸ்டுகள் நாடு முழுவதும்
தன்னலமின்ற

ேபாராடி வந்தனர்.

வ டுதைலப் ேபாராட்ட காலத்த ல்

ச ைறச் ச த்த ரவைதகைள கடுைமயாக எத ர்ெகாண்டவர் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
என்பது மட்டுமல்ல.வ டுதைலக்குப் ப றகும் அேத ந ைலதான்.

மனித

உரிைம முழக்கமிட்ட ேநரு ப ரதமராய் ெபாறுப்ேபற்ற ப ன்னும் இந்த யா
முழுவதும்

கம்யூனிஸ்டுகள்

அடக்குமுைறைய

எத ர்ெகாண்ேட

இயங்க

ேவண்டிய ருந்தது. 1950ல் ேசலம் ச ைறய ல் 22 கம்யூனிஸ்ட்டுகள் துப்பாக்க ச்
சூட்டில் உய ரிழந்து த யாக களானதும், கடலூர் ச ைறத் த யாக கள் நால்வரும்
மனித

உரிைமப்

ேபார்

ெதாடர்வத ன்

சாட்ச களாய னர்.

இப்ேபாதும்

ெதாடர்க றது அடக்குமுைறயும் எத ர்ப்புப் ேபாராட்டமும்.
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35.

பட்டினிப் பட்டாள அணிவகுப்பு
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 26, 2019

…
முதல் உலக யுத்தமும் ெபாருளாதார மந்தமும் ேவைலய ன்ைமைய
ேமலும் கடுைமயாக்க யது.
மக்கள் மீேத சுமத்த யது.

ஏகாத பத்த யம் தனது சுைமகைள காலனிய

இதன் வ ைளவு ைகத்தற உள்ளிட்ட உள்நாட்டுத்

ெதாழில்கள் நச ந்தன.

வ யாபாரம் ெநாடித்தது.மக்கைள பட்டினிச் சாைவ

ேநாக்க

உள்ளூர் ெதாழில்கள்,

வ ரட்டியது.

ேபான்றைவ

ெபரும்

அத கரித்தது.

வீழ்ச்ச ையச்

சந்த த்தன.

ைகத்தற ,

ைகத்ெதாழில்

நாெடங்கும்

பட்டினி

பஞ்சத்த ல் ேநாய ல் பாரதர் புழுக்களாய் சாதல் கண்டும்

தடுக்க முயற்ச ெசய்யாமல் வாையத் த றந்து சும்மா வந்ேத மாதரம் என்று
முழங்கும் நடிப்பு சுேதச கள் குற த்து பாரத சாடினான்.
கட்ச

சட்டமறுப்பு இயக்கெமல்லாம் அற வ த்தாலும் ;
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வறுைமப் ப ணிைய ெபரிதாக ேபசவ ல்ைல.

1935 -36 காலகட்டத்த ல்

நாெடங்கும் ேவைல ந றுத்தங்கள் ெவடித்தன.

ேகரளம், வங்கம், பீகார்

ேபான்ற மாந லங்களில் வ வசாய களும் ேபாராட்டக் களத்த ல் குத த்தனர்.
இப்ேபாராட்டங்களில்
ேசாஷலிஸ்டுகளும்

கம்யூனிஸ்டுகள்

ேதாள்

இைணந்தனர்.

எரிச்சலைடந்தது.கம்யூனிஸ்டுகளின்
ைவத்தது.

முன்ந ன்றனர்.

முழக்கம் ெபரும் ஈர்ப்பானது.

காங்க ரஸ்

சீர்குைலவு

ஆனால் “பட்டினி ஒழிக!”

காங்க ரஸ்

ேவைல

தைலைம

என

ஒப்பாரி

என கம்யூனிஸ்டுகள் எழுப்ப ய

“ேவைலய ல்லாதவர் சங்கம்” ேகரளாவ ல்

ஆங்காங்கு

ெதாடங்கப்ெபற்றது.

பரவ யது.

எத ெராலி ேகட்கலாய ன.

“பட்டினி யாத்த ைர”ைய நடத்த னர்.

நாெடங்கும்

இச்ெசய்த

தீெயனப்

ேகரளாவ ல் பல இடங்களில்

கம்யூனிஸ்டுகள் முன்ைக எடுத்தனர்.

ேக.ப .ஆர்.ேகாபாலன் தைலைமய ல் ஒரு பட்டினி யாத்த ைர புறப்பட்டு
கூத்துப்பரம்பா

வந்தைடந்தது.

அங்ேக

ேமலும்

ஆய ரம்

ேபர்

ேசர

யாத்த ைர தைலச்ேசரி ேநாக்க பைட எடுத்தது. தைலச்ேசரிய ல் மனுைவப்
ெபற்றுக்ெகாண்ட சப் கெலக்டர் தம்மால் ஒன்றும் ெசய்ய இயலாது. ெசன்ைன
மாகாண அரசுதான் முடிெவடுக்க ேவண்டும் என ைகைய இந்தப் பக்கம்
காட்டிவ ட்டார்.
அங்ேகேய அப்ேபாேத ெசன்ைனக்கு பட்டினி யாத்த ைர ெசல்ேவாம்
என்பது ெபருமுழக்கமானது.
ெசலவும்கூட.

ெபரும் த ரளாகச் ெசல்வது ச ரமம்.

ெபரும்

எனேவ 32 ேபர் மட்டுேம ெசல்வது என்றும் ஆங்காங்கு

ெபரும் த ரளாய் பங்ேகற்பது என்றும் முடிவானது.

ஏ.ேக.ேகாபாலன்,

சந்த ேராத்து குஞ்ஞ நாயர், ேக.ப .ஆர் ேகாபாலன் ஆக ேயார் தைலைமேயற்க
பட்டினி யாத்த ைர ெதாடங்க யது.

“பட்டினி பட்டினி எங்கும் பட்டினி

பட்டிகெளங்கும் ெதாட்டிகெளங்கும் பட்டினி பட்டினி…” என்ற பாடல் எங்கும்
முணுமுணுக்கலாய ன. ஆம் ேபரணிய ன் பாடல் மக்கள் பாடலானது.
“வருகுது பாேர புது வரி புது வரி ெபருகுது பாேர வரிப் பளு வரிப்பளு”
என்ற பாடலும் ஓங்க

ஒலித்தது.

ேவைலய ன்ைம, பட்டினிச் சாவுகள்

குற த்த தைலவர்கள் ேபச்சு… யாத்த ைர அந்த ஊைரக் கடந்த ப ன்னும்
எங்கும் ேபசுெபாருளானது.
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காங்க ரஸாருக்கு கடும் எரிச்சல் ஏற்பட்டது. ெசங்ெகாடி தாங்க கம்யூனிஸ்ட்
ப ரச்சாரம் ெசய்து வருக ன்றனர் என காங்க ரஸ் தைலவர் சத்த ய மூர்த்த
வைச பாடினார்.

எங்கும் இந்த யாத்த ைரக்கு ஒத்துைழப்பத ல்ைல என

காங்க ரஸ் கட்ச தீர்மானித்தது.
வரேவற்ைபப் ெபற்றது.

ஆனால் தைடைய மீற யாத்த ைர ெபரும்

ேசலம் நகரசைப உறுப்ப னர் மாதவ யம்மாள்

நடத்த ய யாத்த ைரய ல் ஆறாய ரம் ேபர் பங்ேகற்றது ஆட்ச யாளருக்கு
மிரட்ச ைய உருவாக்க யது.
ச ல இடங்களில் ஒத்துைழப்பு இன்ைமயால் பட்டினி யாத்த ைர பட்டினி
க டக்க ேநர்ந்ததும் உண்டு. வாணியம்பாடிய ல் அந்த அனுபவம் க ைடத்தது.
ஒரு மாதம் நடந்தது இந்த யாத்த ைர.

த னசரி 20 ைமல், ெமாத்தம் 250

ைமல்.ச ற தும் ெபரிதுமாக 500 கூட்டங்கள்.
துண்டற க்ைக.

தமிழிலும் மைலயாளத்த லும்

ேவைலேகாரி ஒரு எளிய ப ரசுரம்.

எளிைமயும் வீரியமும்

மிக்கதாய் இந்த யாத்த ைர மக்கைள ெபரிதும் சுண்டி இழுத்தது.காலணா,
அைரயணா என ஐநூறு ரூபாய் அன்று வசூலிக்கப்பட்டது எனில் அது
சாதாரணமல்ல.
ெசன்ைனய ல்

ெபரும்

வரேவற்பும்

ெபாதுக்கூட்டமும்

நடத்தப்பட்டது.

தைலவர்கள் ஏ.ேக.ேகாபாலன் உள்ளிட்ேடார் ைகது ெசய்யப்பட்டனர் இந்த ய
வரலாற்ற ேலேய ேவைலய ன்ைமக்கு எத ராக நடந்த முதல் யாத்த ைர
இதுேவ. க ட்டத்தட்ட அேத ேபான்ெறாரு ெபாருளாதார மந்தமும் ெநருக்கடியும்
நம்ைமச் சூழ்ைகய ல் அந்த யாத்த ைர நம் ெநஞ்ச ல் ெநருப்பு மூட்டட்டும்!

சமஸ்தானங்களில் கம்யூனிஸ்ட் ேபார் முழக்கம்
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 27, 2019
100 ஆண்டு கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்த ல் ச ல சாட்ச கள் - 12
‘அகண்ட இந்த யா’ என்று சங்பரிவார் வைரந்து காட்டுக ற இந்த ய
ேதசப்படம் எப்ேபாதும் அப்படி இருந்தத ல்ைல. குப்த சாம்ராஜ்யம், ெமௗரிய
சாம்ராஜ்யம், ெமாகலாய சாம்ராஜ்யம் என எந்த சாம்ராஜ்யமும் அவ்வாறு
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…
இருந்தத ல்ைல.

ப ரிட்டிஷ் ஆண்ட ேபாதும் அவ்வாறு இருந்தத ல்ைல.

பள்ளி பாட புத்தகத்த ல் பார்த்த ருப்பீர்கள்.

ஒரு புறம் ப ரிட்டிஷ் இந்த யா;

அதன்ேநரடி ஆட்ச க்குள் அடங்காத 563 சமஸ்தானங்கள் தனி.
அன்ைறய
அடக்க

ேதசப்படம்.

ேதசபக்த ைய

ஒடுக்கப்பட்டுவ ட்டனர்.

ெவளிப்படுத்த ய

ப ரிட்டிஷாைர

சமஸ்தானங்களாக தனித்து இயங்க னர்.

இதுேவ

மன்னர்கள்

ெதாழுதடிைமயாேனார்

119 ெபரிய சமஸ்தானங்களும்

444 ச ற ய சமஸ்தானங்களுமாக ெமாத்தம் 563 சமஸ்தானங்கள் இருந்தன.
இந்த ய

ந லப்பரப்ப ல்

ஆளுைகய ல் இருந்தது.

க ட்டத்தட்ட

மூன்ற ல்

ஒரு

பகுத

சமஸ்தான

மக்கள் ெதாைகய ல் க ட்டத்தட்ட ஐந்த ல் ஒரு

பங்கு அதாவது எட்டு ேகாடிப்ேபர் இவ்வாறு சமஸ்தான ஆத க்கத்துக்கு
உட்பட்டிருந்தனர். அவற்ற ல் காஷ்மீர், ஐதராபாத், ைமசூர், த ருவ தாங்கூர்,
ப கானிர், பாட்டியாலா, குவாலியர், பேராடா, ஜுனாகத், ேஜாத்பூர், ெஜய்சல்மர்
ஆக யைவ முக்க யமானைவ.

தமிழ்நாட்டு புதுக்ேகாட்ைட சமஸ்தானம்

ேபான்றைவ ச ற ய சமஸ்தானங்கள்.
ெபரிய சமஸ்தானங்கள் ஒருபுறம் ப ரிட்டிஷாைரக் குஷ ப்படுத்த அவர்கள்
ேகட்டைத தயங்காமல் ெசய்தனர்.

மறுபுறம் மக்கைள வாட்டி வைதத்தனர்.

தன் வளர்ப்பு நாய்க்கு ஆடம்பரமாக த ருமணம் ெசய்த சமஸ்தானம் உண்டு.
தம் ப றந்த நாளில் தம்ைம ந ர்வாணமாக வழிபடச் ெசான்ன ராஜா உண்டு.
ஆடம்பர வாழ்வ ல் த ைளத்தனர். மது, மாது என மயங்க க் க டந்தனர். ெவளி
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நாட்டு மது பாட்டிலுக்கும் படுக்ைக அைறக்கு வந்த மாதுவுக்கும் ந லத்ைத
இனமாகக் ெகாடுத்தனர். இந்து மன்னேரா, முஸ்லீம் மன்னேரா க ட்டத்தட்ட
எல்ேலாரும் ஒேர ரகத்த ல் இருந்தனர்.
ெபாதுவாய் இங்க லாந்த ல் மன்னர் அந்நாட்டு வருவாய ல் 1600ல் ஒரு
பங்ைகேய ெசலவ ட முடியும். ெபல்ஜியத்த ல் 1000ல் ஒன்று; இத்தாலிய ல்
500ல் ஒன்று; ெடன்மார்க் 800ல் ஒன்று; ஜப்பான் சக்கரவர்த்த 400ல் ஒன்று;
ெநதர்லாந்து ராணி 600ல் ஒன்று; நார்ேவ 700ல் ஒன்று என ஓர் அளவுக்குள்
ெசலவ ட்டனர்.

நம்ம ஊர் ராஜாக்கள் வைரமுைற ேகள்வ முைற இன்ற

ெசலவ ட்டனர்.

த ருவ தாங்கூர் ராஜா 17ல் ஒரு பங்ைக தன் ெசாந்த

சுகேபாகத்துக்கு எடுத்துக்ெகாண்டார்.

ைஹதராபாத், பேராடா ராஜாக்கள்

13ல் ஒரு பங்கு; காஷ்மீர், ப கானிர் ராஜாக்கள் 5ல் ஒரு பங்கு; சரிபாத எடுத்த
மன்னரும் உண்டு; மூன்ற ல் ஒரு பாகம் எடுத்த ராஜாவும் உண்டு.
ப ரிட்டிஷாைர

அடிபணிந்து

சமஸ்தான

ராஜாக்கள்

எனில்;

இந்த

ராஜக்கைளச் சார்ந்து ஒட்டுண்ணிகளாக அத கார வர்க்கமும் புேராக த
வர்க்கமும் ஆட்டம் ேபாட்டன.

ஆக ப ரிட்டிஷார், சமஸ்தானம் என இரட்ைட

ஒடுக்குமுைறைய மக்கள் அனுபவ த்தனர்.

மக்கள் ெகாடுைம தாழாமல்

ெவகுண்டனர். காங்க ரஸ் கட்ச ேயா சமஸ்தானங்களில் தைலய டாைம எனும்
ேகாட்பாட்ைடப் ப டித்துத் ெதாங்க யது. த ருவ தாங்கூர் சமஸ்தானம் உள்ளிட்ட
பலவற்ற ல் 1938-39களில் மக்கள் அடக்குமுைறக்கு அடிபணிய மறுத்தனர்.
வ டுதைலப் ேபார்ப்பைற உரக்க முழக்க னர். காங்க ரஸ் களத்த ல் ஒதுங்க
ந ன்றது. கம்யூனிஸ்டுகள் முன்ைக எடுத்தனர். த ருவ தாங்கூரில் இைளஞர்
சங்கம் எழுந்தது. ேபாராட்டம் வீச்சானது. த வான் சர் ச . ப . ராமசாமி ஐயர்
அடக்குமுைறைய ஏவ னார். இைளஞர் சங்கம் தைட ெசய்யப்பட்டது.
மலபாரில் இருந்து ஏ.ேக.ேகாபாலன் தைலைமய ல் த ருவனந்தபுரம்
ேநாக்க

எழுச்ச

ஊர்வலம் புறப்பட்டது.

ேக.ச .ஜார்ஜ்,

கணபத

காமத் உள்ளிட்ட பலர் பங்ேகற்றனர்.

ஐயர் அடக்குமுைறையக் கட்டவ ழ்த்துவ ட்டார்.

முகமது யூசுப்,

த வான் ச ப

ராமசாமி

இன்ைறய கன்னியாகுமரி

மாவட்டம் அன்று த ருவ தாங்கூர் சமஸ்தானத்த ன் ஓர் பகுத .

சுயாட்ச ப்

ேபாரில் அவர்களும் பங்ேகற்றனர். இக்காலகட்டத்த ல் ேபாராட்டக்காரர்கள்
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மீது 12 முைற துப்பாக்க ச் சூடு நடத்தப்பட்டது. பலர் உய ர்ப் பலியாக னர்.
கம்யூனிஸ்டுகளின்
சற்று

இறங்க

முழுைமக்கும்

எழுச்ச

வந்தனர்.
சுயாட்ச

காங்க ரைஸ

அைசத்தது.

சமஸ்தானங்கள்
ேகாருவதாய்

உள்ளிட்டு

தீர்மானம்

அவர்கள்
இந்த யா

ந ைறேவற்ற யது.

ஆய னும் சமஸ்தானங்களில் நடக்கும் ேபாராட்டங்களில் காங்க ரஸ் கட்ச
பங்ேகற்காது.

அேத சமயம் வ ரும்பும் காங்க ரஸ்காரர்கள் தம் ெசாந்தப்

ெபாறுப்ப ல் பங்ேகற்கலாம் என்றது.
ேபால

காங்க ரஸ்

களமிறங்க னர்.

ஊழியர்

இ.எம்.எஸ்.நம்பூத ரிபாட் சுட்டுவைதப்

பலர்

ைஹதராபாத்த ல்

ஆர்வமுடன்
ந ஜாமுக்கு

கம்யூனிஸ்டுகேளாடு
எத ரான

ேபாராட்டம்

கம்யூனிஸ்ட் தைலைமய ல் புத ய பரிணாமத்ைத ேநாக்க ச் ெசன்றது.
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36. கந்து வட்டிக்கு எதிராய் கனன்ெறழுந்த இந்து
முஸ்லிம் விவசாயிகள்
- சு.ெபா.அகத்த யலிங்கம்
-நவம்பர் 28, 2019

…
தன்

தந்ைதைய

எத ர்த்து

அவர்

பண்ைணய ல்

ேவைல

ெசய்த

வ வசாயக்கூலிகைளத் த ரட்டிப் ேபாராடினார், ெவன்றார்.
சுவாமி

சகஜானந்தா

காவ

உைடேயாடும்

ச வப்புக்

ெகாடிேயாடும்

கைடச வைர கம்யூனிஸ்ட் ேபாராளியாய் இருந்தது ெபரும் வரலாறு.
‘கந்துவட்டிக்

ெகாடுைமைய

எத ர்த்து

ந ன்றதால்

படுெகாைல

ெசய்யப்பட்ட பள்ளிப்பாைளயம் ேவலுச்சாமி அண்ைம வரலாறு.

ஆனால்

கந்துவட்டிக் ெகாடுைமைய எத ர்ப்பத ல் துவக்கம் முதேல அர்ப்பணிப்ேபாடு
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ஈடுபட்டு வருேவார் கம்யூனிஸ்டுகேள! ெதாழிலாளர் வ வசாய கள் கட்ச ய ன்
தைலவர் பலர் கம்யூனிசத்தால் கவரப்பட்டனர்.

ேமற்கு வங்கத்த ல் தரணி

ேகாஸ்வாமி ேபான்ேறார் அத க ஆர்வம் காட்டினர்.
ெதாடர்ைபயும் வ டவ ல்ைல.
வீரியமாய் ெசயல்பட்டனர்.

தங்கள் தீவ ரவாதத்

“இளம் ேதாழர்கள் கழகம்” என்ற ெபயரில்
தரணி ேகாஸ்வாமி இன்னும் பலேராடு மீரட்

சத வழக்க ல் 1929 மார்ச் 20 அன்று ைகது ெசய்யப்பட்டார். ஆய னும் இளம்
ேதாழர்கள் கழகத்ைத உைடக்க ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யால் முடியவ ல்ைல.
நாகன்

சர்க்கார்,

வாலி

நவாஜ்,

சுபான்சு

அத காரி,

ெமாஹ ந்தர

சக்கரபர்த்த ேபான்ேறார் இக்கழகம் மூலம் வ வசாய களிைடேய தீவ ரமாய்
ெசயல்பட்டனர்.

வ வசாய கள் கலகம் ெவடித்தது.

ஆக ய இடங்கள் ேபாராட்டக் களமாய ன.
எட்டியது.

ராஜ்சாஹ , மியான்ச ங்

க ேஷார்கஞ்ச் ெகாத ந ைலைய

குற ப்பாக அப்பகுத ய ல் கந்துவட்டிக்கு வ டும் முஸ்லிம் - இந்து

ஈட்டிக்காரர்களுக்கு
த ரண்டனர்.

எத ராய்

இந்து

–

ேபாராட்டம் தீவ ரமானது.

முற்றுைகய ட்டு

கடன்

பத்த ரங்கைள

முஸ்லிம்

வ வசாய கள்

ஓரணி

வட்டார பத வு அலுவலகத்ைத
அள்ளிப்

ேபாட்டு

தீ

ைவத்துக்

ெகாளுத்த னர்.
க ருஷ்ணராய் எனும் ேமாசமான ஈட்டிக்காரன் வீட்ைடயும் தாக்க த் தீ
ைவத்தனர்.

க ருஷ்ணராய் தன் அடியாட்கைள ஏவ

வ வசாய கள் மீது

துப்பாக்க ச் சூடு நடத்த எட்டு ேபைரக் ெகான்று குவ த்தான்.

ஆய னும்

வீட்டினுள் புகுந்த வ வசாய கள் கடன் பத்த ரங்கைள ெமாத்தமாக அள்ளி
வந்து தீைவத்தனர். இந்தப் ேபாராட்டத்ைத இந்து - முஸ்லிம் கலவரம் என
ப ரிட்டிஷ் அரசு ெசால்லியது. காங்க ரஸ் கட்ச யும் அைதேய வாந்த எடுத்தது.
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யும் முஸ்லிம் ேதசபக்தர்களால் வழி நடத்தப்பட்ட ’ந க ல்
பங்கா ப ரஜா சமித ’யும் மட்டுேம ேபாராட்டத்ைத ஆதரித்தது வ யப்பல்ல.
இந்து - முஸ்லிம் இைணந்து ேபாராடிய இந்த எழுச்ச ய ல் ச ல மதெவற யர்
உள்ேள புகுத்தப்பட்டனர். மத கலவரத்ைத வ ச ற னர். ந க ல் பங்கா ப ரஜா
சமித ய ன் பல க ைளகள் சட்டவ ேராதெமன அரசால் அற வ க்கப்பட்டது.
ேபாராட்டத்ைத ஆட்ச யாளர் சாமர்த்த யமாக மதக் கலவரமாக மாற்ற டினும்,
அடிப்பைடய ல் கந்து வட்டிக்கு எத ராக இந்து - முஸ்லிம் வ வசாய களின்
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எழிச்ச ேய இது.

இந்த ய வ டுதைலப் ேபார் ெநடுக வ வசாய கள் எழுச்ச

நடந்த வண்ணம் இருந்தன. அவுரி எனப்படும் சாயச் ெசடி பய ரிட மறுத்து
வங்கத்த ல் வ வசாய கள் க ளர்ந்ெதழுந்தது ெதாடங்க வ டுதைலப் ேபாரின்
கைடச கட்டத்த ல் புன்னப்புரா, வார்லி, ேதபாஹா, ெதலுங்கானா ேபாராட்டம்
வைர

நடந்த

வ வசாயப்

ேபாராட்டங்கைள

தனிேய

வரலாறாய்

எழுத

ேவண்டும். அவ்வளவு முக்க யமானது.
இந்த வ வசாயப் ேபாராட்டம் ஆத ய ல் தன்ெனழுச்ச யாய் எழுந்தைவேய
அத கம்.

உள்ளூர்

தைலவர்களும்
ப றகு

கூட

வங்கம்,

ேபான்ற

ஆரம்பத்த ல்

பஞ்சாப்,

மாந லங்களில்

முன்ெனடுத்தனர்.
சுவாமி

தைலவர்கேள

தைலைம
தைலைம

மகாராஷ்டிரா,
கம்யூனிஸ்டுகள்

ஏற்றனர்.

காங்க ரஸ்

ஏற்றதுண்டு.

1925க்கு

உத்தரப்ப ரேதசம்,

ேகரளம்

வ வசாய கள்

ேபாராட்டத்ைத

வ வசாய கள் சங்கம் உருவானேத சுவாரச யமானது.

சகஜானந்தா

பீகாரில்

ந லப்ப ரபு

இளைமய ல் சுக ேபாகத்த ல் மூழ்க யவர்.

குடும்பத்த ல்

ப றந்தவர்.

ப ன்னர் வாழ்வ ல் கசப்பும்

வ ரக்த யும் ஏற்பட்டு அைமத ேதடி சந்ந யாச ஆனார். பாத யாத்த ைரயாய்
ஊர் ஊராய்ச் ெசன்ற சந்ந யாச வ வசாய கள் படும் பாட்ைட கண்ணாரக்
கண்டார்.

ெநாந்தார்.

ெவந்தார்.

ேயாச த்தார்.

1934 ஆம் ஆண்டு ச ல

ேகாரிக்ைககேளாடு பீகார் மாந ல க சான் சபா ேதான்ற யது. தன் தந்ைதைய
எத ர்த்து அவர் பண்ைணய ல் ேவைல ெசய்த வ வசாயக்கூலிகைளத் த ரட்டிப்
ேபாராடினார். ெவன்றார்.
இதற்க ைடய ல்

காங்க ரஸ்

ேசாஷலிஸ்டுகளும்

கம்யூனிஸ்டுகளும்

ேசர்ந்து வ வசாய கள் சங்கம் அைமக்க முைனந்தனர். 1936ல் லக்ேனாவ ல்
காங்க ரஸ்

மாநாடு

நைடெபற்ற

ேபாது

வ வசாய கைள

ஆர்வம் உள்ேளார்கைளத் தனியாகக் கூட்டினர்.

த ரட்டுவத ல்

சுவாமி சகஜானந்தா

தைலைமய ல் கூடிய இம்மாநாடு அக ல இந்த ய வ வசாய கள் சங்கத்ைத
ெபற்ெறடுத்தது.

ேபராச ரியர்

என்.ஜி.ரங்கா

[ஆந்த ரா],

இந்துலால்

யக்னிக் [குஜராத்], ேமாகன்லால் கவுதம், ேக.எம்.அஸ்ரப் [உ.ப ], ேசாகன்
ச ங் ேஜாஷ், அகமதுத ன் [பஞ்சாப்], கமல் சர்க்கார், ச த ன் ப ராமணிக்
[வங்கம்],

ெஜயப்ப ரகாஷ்
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ெபாறுப்ேபற்றனர்.

இந்த

ரங்கா

சுதந்த ராக் கட்ச ய ல் ஐக்க யமானது தனிக்கைத.
காவ

ப ன்னர்

ராஜாஜிேயாடு

சுவாமி சகஜானந்தா

உைடேயாடும் ச வப்புக் ெகாடிேயாடும் கைடச வைர கம்யூனிஸ்ட்

ேபாராளியாய் இருந்தது ெபரும் வரலாறு.

இந்த ய கம்யூனிச இயக்க

வரலாற்ற ல் வ வசாய களுக்கும் வ வசாய கள் சங்கத்துக்கும் தனி இடம்
என்ெறன்றும் உண்டு. சாத யும் மதமும் ப ற்ேபாக்குத்தனங்களும் ஆழமாக
ேவர்வ ட்டிருக்கும்
இந்த யாவ ன்

க ராமப்புறத்த ன்

முகத்

ேதாற்றமும்

முகத்

ேதாற்றத்ைத

மாற வ டும்.

மாற்ற வ ட்டால்

இதற்கு

இைடயறாது

பாடுபடுேவார் கம்யூனிஸ்ட்டுகேள!
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37. மக்கைள திரட்டுவேத முதல் ேநாக்கம்
- ப.முருகன்
-நவம்பர் 29, 2019

…
பயங்கரவாதத்த லிருந்து பாட்டாளி வர்க்க இயக்கம் ேநாக்க …
நாட்டு

வ டுதைலக்காக

ேபாராடிய

காங்க ரஸ்காரராகவும்

ப றகு

கம்யூனிஸ்ட்டுகளாகவும்

ஆனார்கள்.

தைலவர்கள்

பலரும்

ேசாசலிஸ்ட்டுகளாகவும்
அவர்களில்

புரட்ச யாளர்களாக இருந்தவர்களும் குற ப்ப டத்தக்கவர்கள்.
ஒருவர் நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரி.
ேசர்ந்தவர்.

முதலில்
ப ன்னர்

பயங்கரவாத
அவர்களில்

இவர் ெநல்ைல மாவட்டம் எருகூைரச்

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ைய எத ர்த்த ேபாராட்டம் ஆயுதந்தாங்க ய

ேபாராட்டமாக இருக்க ேவண்டும் என்ற கருத்துைடயவர்.

அதற்காக

1910 ஏப்ரல் 10 அன்று பாரதமாதா சங்கம் என்ற அைமப்பு இவரால்
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உருவாக்கப்பட்டது.
20வயேத ந ரம்ப ய நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரி முதலில் ெசன்ைன நகர
கூட்டுறவு கழகத்த ல் எழுத்தாளராக பணியாற்ற னார். நாட்டு வ டுதைலய ல்
நாட்டம் ெகாண்டதால் அந்தப் பணிையவ ட்டு வ லக னார்.

மகாகவ

பாரத யார் நடத்த வந்த ‘இந்த யா’ பத்த ரிைகய ல் ேசர்ந்து பணியாற்ற னார்.
அந்தப் பத்த ரிைகைய ஆங்க ேலய அரசாங்கம் தைடெசய்தது.

அதனால்

ப ெரஞ்சு ஆத க்கத்த ல் இருந்த புதுைவய ல் இந்த யா பத்த ரிைக ெசயல்படத்
துவங்க யது. அங்கு பாரத யார் ெசன்றைதயடுத்து நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரியும்
ெசன்றார்.

ப ன்னர்

அங்க ருந்து

ெவளியான

பத்த ரிைகய ல் ஆச ரியராக ெசயல்பட்டார்.
ெகாடுைமகைள எத ர்த்து எழுத

‘சூர்ேயாதயம்’

என்ற

அத ல் ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ய ன்

வந்தார்.

அத்துடன் சுற்ற யுள்ள பல

ஊர்களுக்கும் ெசன்று சுதந்த ர உணர்ைவ ஊட்டும் ப ரச்சாரத்த ல் ஈடுபட்டார்.
இவர் தன்னுைடய ெபயைர பாரத்வாஜன், ேகாவ ந்த நாராயண தூேப,
சுவாமி ப ரம்மச்சாரி என்றும் மாற்ற க் ெகாண்டு ெசயல்பட்டு வந்தார்.
அந்தப் ெபயருடன் ெசாந்த ஊரான ெநல்ைல மாவட்டத்த ற்கு ெசன்று
ேதசபக்த ப ரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டார். அப்ேபாது க ராமேபான் ெபட்டி மூலம்
அந்தப் பகுத ய ல் பாடல்கைள ஒலிபரப்ப வந்த ராமசாமி அய்யரிடமிருந்து
நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரி அந்தப் ெபட்டிைய வ ைலக்கு வாங்க னார்.
தன்னுைடய ப ரச்சாரத்த ன்ேபாது பயன்படுத்தலானார்.

அைத

இதனால் அவரது

ப ரச்சாரத்த ற்கு மக்கள் அத கம் கூடலாய னர். அந்தப் ப ரச்சாரத்த ன்ேபாது
ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ய ன் ேபாலீசார் வந்தால் உடேன அவரது ப ரச்சாரத்ைத
ந றுத்த வ ட்டு க ராமேபான் ெபட்டிய ல் பாடல்கைள ஒலிக்கச் ெசய்வார்.
இவ்வைகய ல்

அவர்

ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச ைய

எத ர்த்த

ப ரச்சாரம்

அந்தக்

காலத்த ேலேய ெவகுஜன மக்கைள ெசன்றைடவதற்காக நவீன யுக்த ைய
கைடப்ப டித்தார்.
ஏெனனில்

நீலகண்ட

ப ரம்மச்சாரிய ன்

பயங்கரவாத

புரட்ச கர

ெகாள்ைக என்பது இரண்டு வழிமுைறகைள உள்ளடக்க யதாக இருந்தது.
ஒன்று

சாதாரண

ெசய்வது.

மக்களிைடேய

நாட்டு

வ டுதைலக்காக

ப ரச்சாரம்

மற்ெறான்று நாடு முழுவதும் சுதந்த ர ஆர்வம் ெகாண்ட
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மக்களிைடேய

மனஉறுத மிக்க

துணிச்சலானவர்கைள

ேதர்வு

ெசய்து

நாட்டு வ டுதைலக்காக தீவ ர ெசயல்களில் ஈடுபடச் ெசய்வதுடன் தங்கள்
உய ைரயும் அர்ப்பணிக்க தயாராவது என்பதாகும்.
பாரதமாதா

சங்கத்த ல்

உறுப்ப னராவதும்,

அத்தைகயவர்கள்

அவர்கள்

கட்ைடவ ரலில்

கத்த யால் கீற ரத்தம் வரச் ெசய்து காளி ச ைல முன்பு நாட்டு வ டுதைலக்காக
உறுத ேயற்பதும் அவரது வழிமுைறயாக இருந்தது.

இதன்படி அந்த

சங்கத்த ல் ேசர்ந்தவர்களில் ஒருவர்தான் ெசங்ேகாட்ைட வாஞ்ச நாதன்.
நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரிய ன் இந்த நைடமுைற வ.ேவ.சு.

அய்யரின்

நைடமுைறகளிலிருந்து ேவறுபட்டிருந்தது. ெவளிநாட்டிலிருந்து ஆயுதங்கள்
வாங்குவது

மற்றும்

தயாரிப்பது,

தனிநபர்கைள

ெகாைலெசய்வது,

சாத்த யமான இடங்களில் ெகாரில்லாப் ேபார் முைறையப் ப ன்பற்றுவது,
தக்க வாய்ப்பு வரும் ேபாது எழுச்ச ெசய்வது என்பது அவரது வழிமுைறயாக
இருந்தது.

ஆனால்

நீலகண்ட

ேவறுபாடு ெகாண்டிருந்தார்.

ப ரம்மச்சாரி

இந்த

நைடமுைறயுடன்

அதற்கு காரணம் அவர் ெபாதுமக்களுடன்

ெநருங்க ய ெதாடர்புகள் ேதைவ என்பைத முக்க யமானதாகக் கருத யேத
ஆகும்.

அதனால் ெநல்ைல மாவட்டத்ைத தனது தளமாகக் ெகாண்டு

பல்ேவறு ெசயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டார்.
ெகாண்டிருந்தார்.

பத்தமைட,

அதற்ெகன ச ல த ட்டங்கைளயும்

பூலம்,

மரவக்குற ச்ச ,

ெதன்காச ,

அம்பாசமுத்த ரம், தூத்துக்குடி மற்றும் இதர ஊர்களிலிருந்து தீவ ரமான
ஆட்கைளத் த ரட்டி ஒரு புரட்ச கர ராணுவத்ைத உருவாக்குவது அவரது
முக்க யத்த ட்டங்களில் ஒன்று. அந்த ராணுவம் 25 ஆய ரம் ேபர் ெகாண்டதாக
இருக்க ேவண்டும் என்பது அவரது இலக்கு.
அந்த

ராணுவத்த ன்

ேவண்டுெமன்பதால்
ஆட்கைள

த ரட்டி

மரவக்குற ச்ச

அவர்

வந்தார்.

ப ச்சாண்டித்

மூலம்
அதற்காக

ப ரிட்டிஷாைர
அைமத யாகவும்

அதற்காக
ேதவர்,

பூலம்

வ ரட்டியடிக்க
ரகச யமாகவும்

ெபரியசாமித்

அம்பாசமுத்த ரம்

ேகாமத

ேதவர்,
சங்கர

தீட்ச தர், தூத்துக்குடி ந ைலயநத்தம் ெரட்டியார், ஆதனூர் மாப்ப ள்ைளசாமி
ேபான்ற பலருடன் ெதாடர்பு ெகாண்டிருந்தார். இவ்வாறு சுதந்த ரப் ேபாராட்ட
இயக்கத்ைத ெவகுஜன இயக்கமாக மாற்றுவத ல் காந்த க்கு முன்ேனாடியாக
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வ ளங்க னார் நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரி. காங்க ரஸ் ேமல்ஜாத இந்துக்களால்
ஆத க்கம்

ெசலுத்தப்பட்டது.

அதனால்

தாழ்ந்த

ஜாத க்காரர்களின்

ஆதரைவயும் ெபற முயற்ச த்து ேதச ய இயக்கத்ைத ெவகுஜன அடித்தளம்
ெகாண்டதாக்க வ ரும்ப னார்.
… நாைள முடியும்
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38. முதல் கம்யூனிஸ்டுகளில் ஒருவர்
- ப.முருகன்
-நவம்பர் 30, 2019

…
பாரத

மாதா

சங்கத்த ன்

ரகச ய

கூட்டங்கள்

துத பாடல்களுடன்

ெதாடங்க யதும் நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரி தனது ேபச்ைச உணர்ச்ச கரமாக
ந கழ்த்துவார்.

நமது

நாடு

சுயராஜ்யம்

அைடயேவண்டுமானால்

ெவள்ைளயர்கைள நாட்ைடவ ட்ேட துரத்த ேவண்டும். 1857ல் நடந்தது ேபால
மீண்டும் ஒரு கலகம் வரேவண்டும் என்று முழங்குவார். அவரது உைரய ன்
முடிவ ல்

முத்தாய்ப்பாக

‘ஒரு

த னம்

குற ப்ப ட்டு

சங்கத்த னர் அைனவருக்கும் ெதரிவ க்கப்படும்.

அதைன

பாரதமாதா

அன்று எல்ேலாருமாக

நாட்டின் பல பாகங்களிலிருந்து க ளம்ப ெவள்ைளக்காரர்களுக்கு எத ராக
கலகம் ெசய்ய ேவண்டும்.

வீடு, வாசல், உறைவயும் இழக்கவும் துணிய

ேவண்டும். உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கேவ நான் எல்லாவற்ைறயும்
துறந்து ப ரம்மச்சாரியாகேவ இருந்துவ ட்ேடன். எல்ேலாரும் ஒற்றுைமயாக
பாடுபட்டால்தான் நாம் சுயராஜ்யம் அைடய முடியும்’ என்று முடிப்பார்.
இதைன அற ந்த ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ய ன் ெநல்ைல மாவட்ட கெலக்டர்,
பாரதமாதா

சங்கத்த னர்
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ேபாலீசாருக்கு உத்தரவ ட்டான்.

இைதயடுத்து ெநல்ைல மாவட்டத்த ல்

காவல்துைறய ன் ெகடுப டி நாளுக்கு நாள் அத கமானது.
சங்கத்த னர்

எங்கு

அகப்பட்டாலும்

அவர்கைள

பாரதமாதா
த ருெநல்ேவலி

தைலைமயகத்த ல் காவலில் ைவக்கும்படி மாவட்ட கெலக்டர் ஆஷ் உத்தரவு
ேபாட்டான்.

இந்ந ைலய ல்

ெசன்ைனய லிருந்து
அைதயடுத்து

பாரதமாதா

ேபாலீசாைர

புதுைவய லிருந்த

வ வாத த்தனர்.

அப்ேபாது

ப ரம்மச்சாரிக்கும்

சங்கத்த னைர

வரவைழக்கவும்

பாரத

மாதா

வ.ேவ.சு.

கருத்துேவறுபாடு

ேவட்ைடயாட

உத்தரவ ட்டான்.

சங்கத்த னர்

இதுபற்ற

அய்யருக்கும்,

அத கரித்தது.

நீலகண்ட

இந்த

ந ைலய ல்

வாஞ்ச நாதனும் அவரது நண்பர்களும் வ.ேவ.சு.அய்யரின் வழிமுைறைய
ஆதரித்தனர்.

ஆஷ்துைரைய சுட்டுக் ெகால்வதற்கு முடிவு ெசய்தனர்.

அதற்காக வாஞ்ச நாதனுக்கு புதுைவய ல் பய ற்ச யும் ெகாடுக்கப்பட்டது.
இைதயடுத்து ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்ற நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரிய ன் ெபட்டி
படுக்ைககள் வாஞ்ச நாதன் குழுவ னரால் வீத ய ல் தூக்க ெயற யப்பட்டன.
இைதயடுத்து

ேவதைனயுடன்

அங்க ருந்து

தைலைய

நீலகண்டன்

ெமாட்ைடயடித்து

ெசன்ைன

த ரும்ப னார்.

சன்னியாச

ேகாலத்த ல்

வடஇந்த யாவுக்கு புறப்பட்டுச் ெசன்றார்.
இதற்க ைடேய 1911 ஜுன் 17 அன்று மணியாச்ச ரய ல்ந ைலயத்த ல்
ஆஷ்துைரைய

சுட்டுக்ெகான்றுவ ட்டு

ெசய்துெகாண்டார்.

வாஞ்ச நாதனும்

ஆஷ்ெகாைலைய

முழுவதும்

காவல்துைறய ன்

சங்கத்ைத

ேசர்ந்தவர்கள்

ெகடுப டி

என்று

அடுத்து

தற்ெகாைல

ெநல்ைல

அத கரித்தது.

சந்ேதக க்கப்பட்டவர்கள்

மாவட்டம்
பாரதமாதா

அைனவரும்

ைகது ெசய்யப்பட்டு ச த்ரவைதக்குள்ளாக்கப்பட்டனர்.

அத்துடன் நீலகண்ட

ப ரம்மச்சாரிைய

ேபாலீசார்

ைகது

ெசய்வதற்கு

நாலாபுறமும்

அனுப்ப

ைவக்கப்பட்டனர்.
ஆனால் ஆஷ்ெகாைல நடந்த ேபாது நீலகண்டன் காச ய ல் இருந்தார்.
அங்க ருந்து

அவர்

கல்கத்தா

ெசன்றார்.

அங்ேகதான்

தன்ைன

காவல்துைறய னர் ேதடும் வ சயம் அவருக்கு ெதரியவந்தது. இந்ந ைலய ல்
ேதச ய

தைலவர்கள்
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ேவண்டுெமன்று கூற னர். அதன் அடிப்பைடய ல் கல்கத்தாவ ல் நீலகண்டன்
சரணைடந்தார்.

ப ன்னர்

அவர்

ெநல்ைலக்கு

ெகாண்டுவரப்பட்டார்.

ஆஷ்துைர ெகாைலவழக்க ல் காவல்துைற நீலகண்டன் உள்ளிட்ட 14 ேபர்
மீது ெகாைல வழக்கு ெதாடர்ந்தது. இந்த வழக்கு த ருெநல்ேவலி சத வழக்கு
என்று அைழக்கப்பட்டது.

இத ல் முதல் குற்றவாளியாக நீலகண்டன்

குற ப்ப டப்பட்டார்.இந்த வழக்கு 1911 ெசப்டம்பர் 11 அன்று த ருெநல்ேவலி
ச றப்பு நீத மன்றத்த ல் வ சாரைணக்கு எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டது.
வழக்க ன் முடிவ ல் நான்கு ேபர் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டனர்.

இந்த

அவருக்கு

ஏழு ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டைனயும் மற்றும் 8 ேபருக்கு ஓராண்டு
முதல்

நான்காண்டுவைர

கடுங்காவல்

தண்டைனயும்

வ த க்கப்பட்டது.

நீலகண்டன் ெபல்லாரி ச ைறக்கு ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டார். இந்த வழக்க ல்
தண்டைனக்குள்ளானவர்கள் அைனவரும் ெசன்ைன உயர்நீத மன்றத்த ல்
ேமல்முைறயீடு ெசய்தனர்.
வ ரும்பவ ல்ைல.

ஆனால் ப ரம்மச்சாரி ேமல்முைறயீடு ெசய்ய

அதனால் ெபல்லாரி ச ைறக்கு ெகாண்டு ெசல்லப்பட்ட

அவர் 1914ஆம் ஆண்டில் அங்க ருந்து தப்ப ஓடினார்.

ஆனால் இரண்டு

நாட்களிேலேய ேபாலீசார் அவைர மீண்டும் ப டித்துவ ட்டனர்.

அதனால்

ேமலும் ஆறு மாத காலம் கூடுதல் தண்டைன வழங்கப்பட்டது.
தண்டைனக்

காலம்

முடிந்து

1919ஆம்

ஆண்டு

ஆகஸ்ட்

அவரது
மாதத்த ல்

வ டுதைலயானார்.
ச ைறய ல் இருந்த காலத்த ல் ரஷ்யப்புரட்ச குற த்தும் அதன் லட்ச யங்கள்
குற த்தும்
வந்ததும்

ந ைறய

ெதரிந்துெகாண்டார்.

ெசன்ைனய லிருந்த

ெகாண்டிருந்தார்.

ச ைறய லிருந்து

ச ங்காரேவலருடன்

ெநருங்க ய

ெவளிேய
ெதாடர்பு

அவர்கள் இருவரும் ேசர்ந்து கம்யூனிஸ்ட் அற க்ைக

அல்லது ப ரகடனம் ஒன்ைற தயார் ெசய்யும் பணிய ல் ஈடுபட்டிருந்தனர்
என்று கூறப்படுக றது.இந்ந ைலய ல் 1922ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம்
ச ங்காரேவலரின் இல்லம் ப ரிட்டிஷ் ேபாலீசாரால் ேசாதைனய டப்பட்டது.
ஆனால் அங்கு அவர்கள் ேதடிவந்த ப ரசுரங்கள் எதுவும் க ைடக்கவ ல்ைல.
ஆனால் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் சமஸ்டிக் கழகம் என்ற அைமப்ப ன் ேபரில்
‘சவால்’

என்ற

ப ரசுரத்ைத

ைகது ெசய்யப்பட்டார்.
www.Kaniyam.com

ெவளிய ட்டதற்காக

நீலகண்ட

ப ரம்மச்சாரி

ஆனால் ச ங்காரேவலரின் வீட்ைட ேபாலீசார்
186

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

ேசாதைனய ட்டதற்கு

காரணம்

அவரது

ப ரம்மச்சாரி தங்க ய ருந்ததுதான்.

வீட்டின்

அருக ல்

நீலகண்ட

அதனால் அந்தப் ப ரசுரங்கள் வீட்டில்

பதுக்க ைவக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதுதான்.
1917ஆம் ஆண்டு நைடெபற்ற ரஷ்யப் புரட்ச யானது பயங்கரவாதத்த ல்
அவர்

ெகாண்டிருந்த

கம்யூனிசக்

ெகாள்ைககளில்

ெதாடங்க னார்.

ப ரச்சாரம்

ரா.அ.பத்மநாபைன

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
ெதாழிற்சங்க

மாற்ற

ஈடுபாடு

தன்

ெகாண்டு

பக்கம்

த ருப்ப யது.

அவற்ைற

பரப்பவும்

இதுவ ஷயத்த ல் அவர், இந்த நாட்டில் கம்யூனிசத்ைத

முதன்முதலில்
என்று

கவனத்ைத

இவர்

ெசய்தவர்களில்
ேமற்ேகாள்

ச ங்காரேவலருடன்

காட்டி

தமிழ்நாட்டில்

இயக்கத்த ற்கும்

ஒருவராக
ெதா.மு.ச .

கம்யூனிஸ்ட்

முன்ேனாடிகளில்

ெசன்ைனய ல்

வ ளங்க னார்
ரகுநாதன்

இயக்கத்த ற்கும்

ஒருவராக

தங்க ய ருந்து

வ ளங்க ய

கம்யூனிஸ்ட்

த ட்டம்

ஒன்ைற தயாரித்து ெவளிய ட்டதாக ‘புத ய அைல’ பத்த ரிைக ஆச ரிைய
டாக்டர்

எஸ்.வ ஜயலட்சுமி

கட்டுைரெயான்ற ல்

கூற யுள்ளார்

என்று

அக்ேடாபர் புரட்ச யும் தமிழ் இலக்க யமும் என்ற நூலில் ெதா.மு.ச .ரகுநாதன்
கூற யுள்ளார்.

அத்துடன் சுதந்த ரப் ேபாராட்ட வீரர் ம.ெபா.ச வஞானம்,

நீலகண்ட ப ரம்மச்சாரி குற த்து கூற யுள்ள வ பரங்கள் மிக முக்க யமானைவ:
“1919ல் ச ைற மீண்ட ப ன் த ரு.

ப ரம்மச்சாரி கம்யூனிஸ்ட்டாக மாற னார்.

வர்க்கப் புரட்ச க்கான ப ரச்சாரத்த ல் ஈடுபட்டதற்காக 1922ல் பத்தாண்டு
ச ைறத் தண்டைன ெபற்றார்.
ச ைறய ல் அைடக்கப்படவ ல்ைல.

இந்த முைற அவர் ெசன்ைன மாகாண
மாண்ட் ேகாமரி (இன்று பாக ஸ்தானில்

உள்ளது) ச ைறய லும், பஞ்சாப ல் உள்ள முல்தான் ச ைறய லும், பர்மாவ ல்
உள்ள

ரங்கூன்

அனுபவ த்த

ப ன்

ச ைறய லும்

பத்தாண்டு

வ டுதைலயானார்.

தண்டைன
அரச யல்

முழுவைதயும்
புரட்ச க்காரராக

ச ைறபுகுந்த ப ரம்மச்சாரி ச ைறய லிருந்து மீண்டேபாது ஆன்ம ஞானியாக
காட்ச யளித்தார்.

அரச யலுக்கு

முழுக்குப்

ேபாட்டு

கர்நாடகத்த ல்

உள்ள நந்த மைலய ல் ஆச ரமம் அைமத்துக் ெகாண்டு 88 வயது வைர
ஞானியாகேவ வாழ்ந்து ச ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மைறந்தார்”.
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39. முப்பதாம் ஆண்டுகளில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம்
-டிசம்பர் 1, 2019

…
ெசன்ைன மாகாண ெதாழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்கம் ேதாற்றம்
1930ஆம்

ஆண்டுகளில்

ேவரூன்ற யது.

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கம்

இந்த இயக்கத்த ற்கான அடித்தளத்ைத அைமத்தவர்களில்

முக்க யமானவர்கள்
ஆக ேயார் ஆவர்.
ேசகரித்து,

ெதன்னகத்த ல்

ேதாழர்

அமீர்

ைஹதர்கான்,

ேதாழர்

சுந்தரய்யா

இவர்களுைடய நடவடிக்ைககள் பற்ற ய வ பரங்கைளச்

இவர்கள்

மீதும்

இவர்கள்

உருவாக்க

வந்த

கம்யூனிஸ்ட்

இயக்கத்த ன் மீதும் தாக்குதல் ெதாடுத்த ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்கள் இந்த
வ பரங்கைளெயல்லாம்

அரசு

தமிழகத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட்

ெதாழிற்சங்க

இயக்கம்
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காப்பகத்த லிருந்து க ைடத்த வ பரங்கைள அப்படிேய கீேழ தருக ேறாம்.
இந்த ஆவணத்த ல் ப .சுந்தரராமெரட்டி என்று அைழக்கப்படுபவர் நமது
மைறந்த ேதாழர் சுந்தரய்யாதான்.
கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் குற க்ேகாள், த ட்டத்த ற்கு இையந்தாற்ேபால்
ெசயல்படக்கூடிய இளம்ெதாழிலாளர் சங்கம் (லீக்) என்ெறாரு ஸ்தாபனத்ைத
அமீர்

ைஹதர்கான்

1932ஆம்

ஆண்டு

ெசன்ைனய ல்

ஸ்தாப த்தார்.

மாஸ்ேகாவ ல் பய ற்ச ெபற்ற ேபால்ஷ்வ க் ப ரச்சாரகர்களில் ஒருவரான
அமீர் ைஹதர்கான் மீரட் சத
ெசன்ைனய ல்

ஒளிந்து

வழக்க ல் சம்பந்தப்பட்டு தைலமைறவாக

ெகாண்டிருந்த

ேபாது

இந்த

ஸ்தாபனத்ைத

அைமத்தார்.
1932ஆம் ஆண்டு இவர் ைகது ெசய்யப்பட்டதற்குப் ப றகு இந்த ஸ்தாபனம்
ெசயல்படவ ல்ைல.

1934ஆம் ஆண்டு ஜூைல மாதம் அமீர் ைஹதர்கான்

வ டுதைலயாகும் வைர இது ெசயலின்ற

இருந்தது.

இவர் வ டுதைல

ெசய்யப்பட்டதும் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மாகாண கமிட்டிைய
அைமப்பதற்கு முயற்ச த்தார். இவர் தன்னுைடய குற க்ேகாைள அைடவதற்கு
முன்னர் வரம்ப ற்குட்பட்ேட ெசயல்பட ேவண்டிய ருந்தது.
ஜூைல

மாதம்

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச யும்

1934ஆம் ஆண்டு

அதன்

க ைளகளும்

சட்டவ ேராத ஸ்தாபனங்களாக அற வ க்கப்பட்டன. இந்த இளம்ெதாழிலாளர்
லீக்கும் ெசப்டம்பர் மாதத்த ல் சட்டவ ேராத அைமப்பாக அற வ க்கப்பட்டது.
இருப்ப னும், இதன் உறுப்ப னர்களால் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
ஆைணகைளப் ெபறவும், அதன் உத்தரவுகைள அமல் நடத்தவும் முடிந்தது.
இதன் அடிப்பைடய ல் ெசன்ைன, ெநல்லூர், குண்டூர், க ருஷ்ணா, ேமற்கு
ேகாதாவரி ஆக ய இடங்களில் க ைளகைளக் ெகாண்ட மாகாணக் கமிட்டி
அைமக்கப்பட்டது.
இந்த யக்

மாகாணக் கமிட்டி ெசயலாளர் ப .சுந்தரய்யா ராமெரட்டி

கம்யூனிஸ்ட்

கலந்து ெகாண்டார்.
இந்த

அடிப்பைடய ல்

கட்ச ய ன்

மத்த யக்

கமிட்டி

கூட்டம்

ஒன்ற ல்

அதன் உறுப்ப னராகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
இந்த யக்

ஆேலாசைனகைளயும் ெபற்றார்.

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய டமிருந்து

ந த யும்,

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யுடன் இவர்

ெகாண்டுள்ள உறைவ ெவளிப்படுத்தக்கூடிய எந்தெவாரு தஸ்தாேவைஜயும்
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இவர் ைவத்துக் ெகாள்ளவ ல்ைல.
இளம்ெதாழிலாளர் லீக் என்ற ெபயரில் ேமற்ெகாண்டு ெவளிப்பைடயாக
ெசயல்பட

முடியாததால்

தங்களுைடய

சட்டவ ேராத

தைலமைறவு

ேவைலகைள மூடிமைறக்க தீங்கற்ற அைமப்பு என்று காட்டக்கூடிய வைகய ல்
“ெதாழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்கம்” என்ற ெபயரில் அைமத்தனர்.
சங்கம்

1935ஆம்

ஆண்டு

மார்ச்

இைதத்ெதாடர்ந்து ெநல்லூர்,

மாதம்

குண்டூரில்

முதல்

ஆரம்ப க்கப்பட்டது.

மசூலிப்பட்டினம் ஆக ய இடங்களில் 1935

ஜூைல முதல் ேதத ய ல் சங்கங்கள் ஆரம்ப க்கப்பட்டன.

1935 ஜூைல

19ஆம்ேதத ெசன்ைனய லும், 1935 ஆகஸ்ட் மாதம் ெதனாலிய லும் சங்கங்கள்
ஆரம்ப க்கப்பட்டன.

இந்த சங்கங்களின் ேவைலகைள ஒருங்க ைணக்க

“ெசன்ைன ெதாழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்கம்” என்ற ெபயரில் மாகாண
சங்கம் 1935 ஆகஸ்ட் 18ஆம் ேதத ஆரம்ப க்கப்பட்டது. இதன் தைலைமயகம்
ெசன்ைனய ல் இருந்தது.
இந்த

சங்கங்களின்

பாதுகாப்பு

சங்கங்கைள

குற க்ேகாள்,

இருக்கக்கூடிய

ஒருங்க ைணப்பது;

புத ய சங்கங்கைள ஆரம்ப ப்பது என்பதாகும்.
ெதாழிலாளர்

நலன்களுக்கு

எத ராக

வகுப்புவாத

ஸ்தாபனத்த லும்
ெபாதுச்

உறுப்ப னர்களாக
ெசயலாளராகவும்,

இடங்களில்

இதன் உறுப்ப னர்கள்,

ெசயல்படக்கூடிய

என்று உறுப்ப னர்களுக்கு அற வுறுத்தப்பட்டது.
ப .சுந்தரராமெரட்டி

இல்லாத

ெதாழிலாளர்

எந்தெவாரு

இருக்கக்கூடாது

இந்தச் சங்கங்களுக்கு
ெஜ.ராமலிங்கய்யா,

ப .ராமசுப்ைபயா, ப .நரச ம்மமூர்த்த , ச .ெஜகநாதன், ப .ெவங்கேடஸ்வரலு,
கரப்பாடி சத்த யநாராயணா, தாடி அப்பலசுவாமி, ேக.சத்த யநாராயணா,
டி.ெவங்கடாசலபத ,

ப .வ .ச வய்யா

ஆக ேயார்

உறுப்ப னர்களாகவும்

இருந்தனர்.
… ெதாடரும்
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முப்பதாம் ஆண்டுகளில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம்
அகில இந்திய அச்சக ெதாழிலாளர்
சம்ேமளனம்
-டிசம்பர் 2, 2019

…
1936ஆம் ஆண்டு ஜூைல 13,

14 ேதத களில் ெசன்ைன மாகாண

ெதாழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்கத்த ன் ந ர்வாகக்குழுக் கூட்டம் எலுரு என்ற
இடத்த ல் நடந்தது.

ெதாழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்கத்த ன் ஒவ்ெவாரு

உறுப்ப னரும்

காங்க ரஸ்

ேசாசலிஸ்ட்

ஆர்கைனச ங்

கமிட்டிய ல்

ேசர

கட்ச யால்

ேவண்டும்

என்று

அைமக்கப்பட்டுள்ள
தீர்மானிக்கப்பட்டது.

ெதாழிலாளர்களும், ெதாழிற்சங்கங்களும் கூட்டாக காங்க ரச ல் தங்கைள
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இைணத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்று அக ல இந்த ய ெதாழிற்சங்க
காங்க ரசும், அக ல இந்த ய ேசாசலிஸ்ட் கட்ச யும் ஆேலாசைன கூற யைத
கமிட்டி வ மர்ச த்தது. இைணக்கப்பட்ட சங்கங்களின் ஸ்தாபன தத்துவார்த்த
சுதந்த ரத்த ல் காங்க ரஸ் தைலய டக்கூடாது என்று கமிட்டி வற்புறுத்த யது.
ச வ ல் உரிைம சங்கங்கைள ஆரம்ப க்கும் ஜவஹர்லால்ேநருவுக்கு ஆதரவு
ெகாடுத்ததற்காக அமீர்ைஹதர்காைன ைகது ெசய்தைத கமிட்டி கண்டித்தது.
1936 ஜூைல 14ஆம்ேதத

ஒரு ெபாதுக்கூட்டத்த ல் ெபாதுச் ெசயலாளர்

ப .சுந்தர ராமெரட்டி காங்க ரஸ் ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ன் த ட்டம் ேமம்ேபாக்காக
இருப்பதாக வ மர்ச த்தார்.

இந்தத் த ட்டம் மார்க்ச சம், ெலனினிசத்த ற்கு

இையந்ததாக இறுத ய ல் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அரைச ஸ்தாப ப்பதாக இருக்க
ேவண்டும் என்றார். அேனகமாக எல்லா சங்க உறுப்ப னர்களும் காங்க ரஸ்
ேசாசலிஸ்ட் கட்ச ய ல் ேசர்ந்தனர்.

நைடமுைறய ல் சங்கம் என்ற ெபயரில்

ஒரு ச ல கூட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கைளத் தவ ர மற்ற எந்த ேவைலயும்
நடக்கவ ல்ைல.
அக ல இந்த ய அச்சக ெதாழிலாளர் சம்ேமளனம்
934ஆம் ஆண்டு அக்ேடாபர் கைடச ய ல் இந்த ய அச்சக ெதாழிலாளர் சங்க
ப ரத ந த கள் கூட்டம் பம்பாய ல் நைடெபற்றது.

அந்தக்கூட்டத்த ல் இந்த

ராஜதானிய ல் இருந்து ப .சுந்தர ராமெரட்டி (ப .சுந்தரய்யா) உள்பட இந்த யக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முக்க ய உறுப்ப னர்கள் கலந்து ெகாண்டனர். இந்தக்
கூட்டத்த ல் ஐக்க ய மாகாணங்களின் அக ல இந்த ய அச்சக ெதாழிலாளர்
சம்ேமளன மாநாட்ைட டிசம்பரில் நடத்த முடிவு ெசய்யப்பட்டது.

அக ல

இந்த ய அச்சக ெதாழிலாளர் சம்ேமளன மாநாட்ைட டிசம்பரில் நடத்த முடிவு
ெசய்யப்பட்டது. அக ல இந்த ய அச்சக ெதாழிலாளர் சம்ேமளன மாநாடு 1934
டிசம்பர் 29, 30ஆம் ேதத களில் லக்ேனாவ ல் நடந்தது. ப .சுந்தரராமெரட்டி இந்த
மாநாட்டுக்கு ப ரத ந த யாக ப .மாணிக்கம் என்ற அச்சுத் ெதாழிலாளிைய
அனுப்ப னார்.
ெசன்ைன

மாணிக்கம் ெசன்ைனையச் ேசர்ந்த ஒரு கம்யூனிஸ்ட்,

இளம்ெதாழிலாளர்

சங்கத்த ன்

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யும்,
ெதாழிலாளர் சங்கமும்,

உறுப்ப னராகவும்

அதன் க ைளகளும்,

ெசன்ைன இளம்

இந்த மாகாணத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன்

ெகாள்ைக குற க்ேகாள்களுக்கு இையந்தவாறு ெசயல்பட்டன.
www.Kaniyam.com
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ஆண்டு

ஜூைல,

ெசப்டம்பர்

அைமப்புகளாக அற வ க்கப்பட்டன.

மாதங்களில்

சட்டவ ேராதமான

இளம்ெதாழிலாளர் சங்கம் என்ற

ெபயரிேலா அல்லது இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெசன்ைனக் க ைள
என்ற ெபயரிேலா ெவளிப்பைடயாக ெசயல்பட முடியாத ந ைல ஏற்பட்டது.
அமீர் ைஹதர்கான் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்ட ப றகு ப .சுந்தரராமெரட்டி
இதைன

ரகச யமாக

மாகாணத்த லுள்ள

ஸ்தாப த்தார்.
இதர

ஆகேவ

சுந்தரராமெரட்டி

கம்யூனிஸ்ட்டுகளின்

சட்டவ ேராத,

தைலமைறவு

ைமயங்களில்

அச்சகத்

ேவைலகைள

ெதாழிலாளர்

உதவ யுடன்

தங்கள்

மூடிமைறக்க

சங்கங்கைளயும்,

இந்த

பல்ேவறு

ெதாழிலாளர்

பாதுகாப்பு சங்கங்கைளயும் ஏற்படுத்த னார். ெசன்ைன, குண்டூர், ெநல்லூர்,
ெதனாலி,

ெபஜவாடா,

எலுரு ஆக ய இடங்களில் அச்சக ெதாழிலாளர்

சங்கங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்தச் சங்கங்கைள அைமக்க ஏற்ெகனேவ
ஸ்தாப க்கப்பட்டிருந்த ெதாழிலாளர் பாதுகாப்பு சங்கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
ஏற்பாடு ெசய்தனர். 1935 நவம்பர் 2, 3 ேதத களில் அக ல இந்த ய அச்சகத்
ெதாழிலாளர் சம்ேமளன கூட்டம் பம்பாய ல் நடந்தது.

இந்தக் கூட்டத்த ல்

ப .சுந்தர ராமெரட்டி கலந்து ெகாண்டார். இந்த சம்ேமளனத்த ன் இரண்டாவது
மாநாட்ைட ெசன்ைனய ல் நடத்த அைழப்பு வ டுக்கப்பட்டது.

ெசன்ைன

அச்சகத் ெதாழிலாளர் சங்க ந ர்வாக கைளக் ெகாண்ட வரேவற்புக்குழு
ஒன்று ஸ்தாப க்கப்பட்டது.
வாரணாச ையச்
நடந்தது.

ேசர்ந்த

1936ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 5ஆம்ேதத
ராமண்ணா

என்பவர்

தைலைமய ல்

மாநாடு

இந்த மாநாட்டில் பம்பாய லிருந்து டி.ேக.ேடாலி, வ .டி.ச ட்டாலி,

ஆர்.ஆர்.ெபட்னிகார்,
இருந்து பத்ரிநாத்,
எஸ்.வ .காட்ேட,
கம்யூனிஸ்ட்

கல்கத்தாவ ல் இருந்து ஏ.எம்.ஏ.ஜமான்,
மீரட் சத

வழக்க ல் சம்பந்தப்பட்டு வ டுதைலயான

ப .சுந்தரராமெரட்டி

வாசகங்கள்

ைவக்கப்பட்டிருந்தன.

லாகூரில்

அடங்க ய

ஆக ேயார்

கலந்து

அட்ைடகள்

ெகாண்டனர்.

மாநாட்டு

அரங்க ல்

மாநாட்டு வாய லில் கம்யூனிஸ்ட் ச ன்னம் தாங்க ய

ெகாடிைய இந்த மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த ப .ஜீவானந்தம் ஏற்ற ைவத்தார்.
ரஷ்ய

உதாரணத்ைத

ப ன்பற்ற

ேவண்டும்

என்றும்,

தங்கள் கைடச ச் ெசாட்டு ரத்தத்ைதயும் ச ந்த
தன்ைமையயும்,
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ஜீவானந்தம் அைறகூவல் வ டுத்தார்.

தமிழ்நாடு அச்சகத் ெதாழிலாளர்

சங்க உறுப்ப னர் ச வஞானம் மாநாட்ைடத் த றந்து ைவத்தார்.

ரஷ்ய

பாணிய ல் இந்த யத் ெதாழிலாளர்கள் ஒரு ெதாழிலாளர் அரைச ஏற்படுத்த
ேவண்டும் என்று ேகட்டுக் ெகாண்டார்.

ெசன்ைன அச்சகத் ெதாழிலாளர்

சங்க உறுப்ப னர் ப .ராஜவடிேவலு ப ரத ந த கைள வரேவற்றுப் ேபச னார்.
இந்த மாநாட்டில் அக ல இந்த ய அச்சகத் ெதாழிலாளர் சம்ேமளனத்த ன்
தைலைமயகம் ெசன்ைனய ல் இருந்து பம்பாய்க்கு மாற்றப்பட்டது.
ெபாதுச்

ெசயலாளராக

மாகாணத்ைதச்

ேசர்ந்த

ப .மாணிக்கமும்,
டி.ஜி.சடேகாபன்,

ந ர்வாகக்குழுவ ல்
எஸ்.வ .காட்ேட

அதன்
இந்த

ஆக ேயாரும்

ந ர்வாகக் கமிட்டி உறுப்ப னர்களாக இருந்தனர். ப .சுந்தர ராம ெரட்டி இந்த
சம்ேமளனத்த ன் ந ர்வாக யாக இல்லாத ருந்த ேபாத லும் சம்ேமளனத்த ன்
எல்லா
வந்தார்.

ேவைலகைளயும்

எல்லா

தகவல்

ெதாடர்புகைளயும்

ெசய்து

ப .மாணிக்கம் நைடமுைறய ல் ெபயரளவ லான தைலவராகேவ

இருந்தார்.ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
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முப்பதாம் ஆண்டுகளில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம்
-டிசம்பர் 3, 2019

…
ெசன்ைன அச்சக ஊழியர் சங்கம்
அரசாங்க ஆவணங்களில் உள்ள வ பரங்கள்
இவர்கள் ரஷ்யப் புரட்ச ைய வ ளக்க யும், ஒடுக்குமுைறச் சட்டங்கைள
வாபஸ்

வாங்க

ேவண்டும்

என்றும்

அமீர்

ைஹதர்காைனயும்

இதர

கம்யூனிஸ்ட்டுகைளயும் வ டுதைல ெசய்ய ேவண்டும் என்றும், கம்யூனிஸ்ட்
ஸ்தாபனங்கள் மீதான தைடைய எத ர்த்தும் ேபச னர்.
ெசன்ைன

கம்யூனிஸ்ட்டுகளான

ஏ.எஸ்.ேக.அய்யங்காரும்

ப .மாணிக்கமும் (ெநல்லூர் மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த ப .சுந்தர ராமெரட்டிய ன்
உத்தரவ ன்ேபரில்)

ெசன்ைன

ஜார்ஜ்

டவுைனச்

ேசர்ந்த

30

அச்சக

ஊழியர்கைள 1935 ஏப்ரல் 5ஆம்ேதத சந்த த்தனர்.

ெசன்ைன அச்சகத்
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ெதாழிலாளர்
முடிவு

சங்கம்

ெசய்தனர்.

என்ற

ெபயரில்

மற்ெறாரு

ஒரு

சங்கத்ைத

கம்யூனிஸ்டான

ஏ.எஸ்.ேக.அய்யங்காருக்கு உதவ னார்.

ஆரம்ப க்க

ேக.சத்த யநாராயணா,

இவர்கள் ஏப்ரல்,

ேம,

ஜூன்

மாதங்களில் ெதாழிலாளர்கள் கூட்டங்களில் ேபச அவர்கைளச் சங்கத்த ல்
ேசரத் தூண்டினர். இவர்கள் ரஷ்யப் புரட்ச ைய வ ளக்க யும், ஒடுக்குமுைறச்
சட்டங்கைள வாபஸ் வாங்க ேவண்டும் என்றும் அமீர் ைஹதர்காைனயும் இதர
கம்யூனிஸ்ட்டுகைளயும் வ டுதைல ெசய்ய ேவண்டும் என்றும், கம்யூனிஸ்ட்
ஸ்தாபனங்கள் மீதான தைடைய எத ர்த்தும் ேபச னர்.
இந்தச் சங்கம் அக ல இந்த ய அச்சக ஊழியர் சம்ேமளனத்துடன் ஆகஸ்ட்
இறுத ய ல் இைணக்கப்பட்டது. ெதாழிலாளர்கள் தங்களுக்கு ெதாடர்ச்ச யாக
சம்பளம் வழங்க ேவண்டும் என்று ேகாரியதற்காக தமிழ்நாடு அச்சகத்த ல்
இருந்து ச ல ெதாழிலாளர்கள் ேவைலநீக்கம் ெசய்யப்பட்டனர்.
ஊழியர்

சங்கம்

இவர்கைள

என்பதற்காகப் ேபாராடியது.

மீண்டும்

ேவைலய ல்

ேசர்க்க

அச்சக
ேவண்டும்

ெசன்ைனய ல் ஆந்த ர பத்த ரிகா அச்சக

ஊழியர்கள் ேம முதல் வாரத்த ல் மூன்று நாள் ேவைலந றுத்தம் ெசய்து
மற யல் ெசய்தனர். ேபாலீசார் இவர்கைள ெசன்ைன நகரப் ேபாலீஸ் சட்டப்படி
ெவற்ற கரமாக ைகது ெசய்து வழக்குப்பத வு ெசய்தனர்.
இந்தச் சங்கத்த னர் மற்ற சங்கத்த னருடன் கூட்டாகச் ேசர்ந்து மக்கள்
பூங்காவ ல் ேம த னத்ைதக் ெகாண்டாடினர்.

இந்தக் கூட்டத்த ல் ேபச ய

மூன்று ேபர் தவ ர மற்ற அைனவரும் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்.
புரட்ச ைய

வாழ்த்த யும்,

யுத்தத்த ல்

ப ரிட்டிஷாருக்கு

ேசாவ யத்

ெதாழிலாளர்கள்

உதவ ெசய்யக்கூடாது என்று ேகட்டுக் ெகாண்டும், இந்த சந்தர்ப்பத்ைதப்
பயன்படுத்த

இந்த யாவ ல்

ெதாழிலாளர்

வ வசாய கள்

அரசாங்கத்ைத

ஸ்தாப க்க ேவண்டும் என்றும் ேகட்டுக் ெகாண்டனர்.
அக ல இந்த ய ெதாழிற்சங்க காங்க ரஸ் ெசன்ைன மாகாணக் கமிட்டி
1932ஆம் ஆண்டு அக ல இந்த யத் ெதாழிற்சங்கக் காங்க ரச ன் ெபாதுச்
ெசயலாளர்

முகுந்தலால்

அைமக்க தீவ ர முயற்ச

சர்க்கார்
எடுத்தார்.

ெசன்ைன

மாகாணக்

கமிட்டிைய

அவைரக் ைகது ெசய்ததன் மூலம்

இந்த முயற்ச முற யடிக்கப்பட்டது.

1933ஆம் ஆண்டு முகுந்தலால் சர்க்கார்
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ெதாழிற்சங்க

நடவடிக்ைககைள

உய ர்ப்ப க்க

தீவ ர

முயற்ச

ெசய்தார்.

ஆனால் ெசன்ைன சத வழக்க ல் இவர் ைகது ெசய்யப்பட்டதன் மூலம் இந்த
முயற்ச முற யடிக்கப்பட்டது.
1935ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் ஆர்.எஸ்.ந ம்கர், மீரட் சத வழக்க லிருந்து
வ டுதைல

ெசய்யப்பட்டவுடன்

ேவண்டுேகாளின்

ேபரில்

அைமக்க முயற்ச த்தார்.
முற யடிக்கப்பட்டது.
ெசயலாளர்

ஏஐடியுச

ெசன்ைனக்கு

ெபாதுச்

வந்து

ெசயலாளர்

மாகாணக்

கமிட்டிைய

இவரும் ைகது ெசய்யப்பட்டதால் இந்த முயற்ச

ெசன்ைன ெதாழிலாளர் பாதுகாப்புச் சங்கப் ெபாதுச்

ப .சுந்தரராமெரட்டி,

ப ன்னர்

இந்த

முயற்ச ைய

எடுத்துக்

ெகாண்டார். இவர் ஏஐடியுச ெபாதுச் ெசயலாளருடன் ெதாடர்பு ெகாண்டார்.
ஏஐடியுச

ெபாதுச் ெசயலாளர் ஏஐடியுச ய ன் வங்க க ைளச் ெசயலாளர்

ஏ.எம்.ஏ.ஜமாைன இப்ெபாறுப்புக்கு ந யமித்தார்.
1936ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ெசன்ைனக்கு வந்தார். ெசன்ைனய ல்
1936 ஜனவரி 8ஆம்ேதத ஒரு கூட்டத்ைதக் கூட்டினார்.

இந்தக் கூட்டத்த ல்

7 சங்கங்களின் ப ரத ந த கள் கலந்து ெகாண்டனர்.

இந்தக் கூட்டத்த ல்

மாகாணக் கமிட்டி அைமக்கப்பட்டது.

ப ன்வரும் நபர்கள் ந ர்வாக களாகத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள்: தைலவர் - ப .ஜீவானந்தம்; துைணத் தைலவர்
-

ஏ.எஸ்.ேக.அய்யங்கார்;

ஆர்கைனச ங்

ெசயலாளர்

ெபாதுச்
-

ெசயலாளர்

ராஜேகாபால

-

ப .சுந்தரராமெரட்டி;

க ராமணி;

ந ர்வாகக்குழு

உறுப்ப னர்கள்: எஸ்.பார்த்தசாரத . ப .ராஜவடிேவலு, எம்.நேடச முதலியார்,
ம.ெபா.ச வஞானம்,

ஜி.க ருஷ்ணமூர்த்த ,

ேக.நாராயணராவ்

ஆக ேயார்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
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42.

கனவிலும் கூடக் கருதவில்ைல
- முசாபர் அகமது
-டிசம்பர் 4, 2019

…
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஆரம்ப நாட்கள்
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ந றுவகத் தைலவர்களில் ஒருவர் ேதாழர்
முசாபர் அகமது அவர்கள், அவர் இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஆரம்ப
நாட்கள் எனும் கட்டுைரைய எழுத ய ருந்தார். அவரது கட்டுைரைய தீக்கத ர்
நாளிதழ் 1976ஆம் ஆண்டில் ெவளிய ட்டது. அதைன உத்தமபாைளயத்ைதச்
ேசர்ந்த ேதாழர் உேசன் மீர் 1976 அக்ேடாபர் மாதம் ப ரசுரமாக ெவளிய ட்டார்
ேதாழர் முசாபர் அகமதுவ ன் அந்தக் கட்டுைரைய இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
இயக்கத்த ன் நூற்றாண்ைடெயாட்டி இங்கு தருக ேறாம்:
இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்
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என்று 1959-ல் கட்ச ய ல் ந ைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானம் சரியல்ல ெவன்று
மார்க்ச ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மத்த யக்குழு கருதுக றது.

“இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் அைமப்பு த னம் 1920 அக்ேடாபர் -17” என்று கட்ச ய ன்
மத்த யக்குழு அற வ க்க றது.

எப்படிெயனில்,

அன்றுதான் ேசாவ யத்

நாட்டிலுள்ள தாஷ்கண்டில் ஒன்று கூடிய இந்த யப் புரட்ச வாத கள் இந்த யக்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய துவக்க னார்கள். அன்றுமுதல் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட்
இயக்கத்ைதயும்,

கட்ச ையயும்

வலுப்படுத்துவதற்கான

நடவடிக்ைக

ஆரம்பமானது.
1917 -ல் ரஷ்யாவ ல் நவம்பர் புரட்ச
பற்ற

ஏகாத பத்த ய

எடுத்துக்காட்டாக,
என்றும்,

உலகம்

ரஷ்யாவ ல்

குழந்ைதகள்

நடந்தது.

ஏராளமான
ெபண்கள்

தாய டமிருந்து

இந்தப்புரட்ச ைய

அவதூறுகைளப்
நாட்டுைடைம

பரப்ப யது.

ஆக்கப்பட்டனர்

பற க்கப்பட்டனர்

என்றும்

இது

ேபான்ற ேவறு அவதூறுகளும் ஏகாத பத்த ய உலகத்த னால் பரப்பப்பட்டன.
இப்படிப்பட்ட

அவதூறுகள்

அள்ளி

வீசப்பட்டாலும்

ரஷ்யப்

எத ெராலி நமது நாட்டிலும் ஒலிக்கேவ ெசய்தது.

புரட்ச ய ன்

ேமற்கு வங்கத்த ல்

பயங்கரவாதப்புரட்ச இயக்கத்த ன் ஆரம்ப முன்ேனற்றம் ப ன் தள்ளப்பட்ட
ேபாத லும்,

அந்த ஆண்டில் ஏைனய பல இயக்கங்கள் வீறு ெகாண்டு

முன்ேனற ன.

க லாபாத் இயக்கமும் அரச யல் ைகத கைள வ டுதைல

ெசய்யக்ேகாரும் இயக்கமும் இங்கு குற ப்ப டத்தக்கைவ. ஏராளமான ெபரிய
கூட்டங்களும், ஊர்வலங்களும், தைடெசய்யப்பட்டன.
அக்காலத்த ல் கல்கத்தாவ ல் எல்லா கூட்டங்களிலும் ஊர்வலங்களிலும்
நான் கலந்து ெகாள்வது வழக்கம்.
ெதாழிலாளர்களின்

ேவைல

1918 முதல் பல இடங்களிலும்

ந றுத்தங்கள்

ெவடித்ெதழ

1919 -ல் ஜாலியன் வாலாபாக் படுெகாைல நடந்தது.

ஆரம்ப த்தன.

ெகாஞ்ச காலம்

வைர நாட்டில் ெபரும் கண்டன இயக்கங்கள் நடந்து ெகாண்டிருந்தன.
1919-ல் சீர்த ருத்தச்சட்டம் (The Reforms Act) ந ைறேவற்றப்பட்டது.

இந்தச்

சட்டத்ைத எத ர்த்தும் பலத்த கண்டனங்கள் எழுந்தன. 1920-ல் அரச யைலேய
எனது வாழ்க்ைகயாக்க க் ெகாள்ளுவது என முடிவு ெசய்ேதன்.
முன்னர்

நான்
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பணிெசய்து வந்ேதன் இந்தக்கழகத்த ன் மூலம் 49ஆம் வங்க ெரஜிெமண்டின்
(பட்டாளத்த ன்)

ஹவ ல்தாராக

ெதரிந்துெகாண்ேடன்.

இருந்த

காஸிநஸ்ருல்

இஸ்லாைம

அவர் ப ன்னர் ஒரு கவ ஞராக நாடு முழுவதும்

ப ரபலமைடந்தார். வங்க ெரஜிெமண்ட் கைலக்கப்பட்டைத ெதாடர்ந்து அவர்
என்னுடன் ேசர்ந்து கல்கத்தாவ ல் வச க்க ஆரம்ப த்தார்.
‘நவயுகம்’ ஏடு
ஏ.ேக

பஸலுல்ஹக்

அற முகமானார்.

என்பவர்

அவர்

தீர்மானித்தார்.

அன்று

வங்கத்த ல்

ஓர்
ஒரு

இடதுசாரித்
ப ரசுரம்

தைலவராக

ெகாண்டுவரத்

அதற்கு நஸ்ருல் இஸ்லாமும், நானும் ெபாறுப்ேபற்றுக்

ெகாண்ேடாம். எங்களது கூட்டு ஆச ரியர் குழுவ ன் சார்ப ல் ‘நவயுக்’ என்னும்
மாைல நாள் இதழ் ெவளிவந்தது.

நஸ்ருல் இஸ்லாமின் கனல் பறக்கும்

எழுத்து வண்ணத்த னால் முதல் நாளிலிருந்ேத பத்த ரிைக ப ரச த்த ெபற்றது.
ெபரும்பாலும்

வழக்கமாகத்

தைலயங்கங்கைள

நான்தான்

எழுதுேவன்.

‘நவயுகம்’ பத்த ரிைகயானது ப ற வங்கப் பத்த ரிக்ைகய டமிருந்து ேவறுபட்ட
தன்ைமயுைடயதாக இருந்தது. காரணம் அது ெதாழிலாளர்கள், வ வசாய கள்
ஆக ேயாைரப் பற்ற ய ெசய்த கைளக் ெகாண்டிருந்தது. த ரு. பஸலுல்ஹக்
(இடதுசாரித் தைலவர்) இைதத்தடுக்கவ ல்ைல என்பது மட்டுமல்ல இந்தச்
ச றப்பு அம்சத்ைத ஊக்கப்படுத்தவும் ெசய்தார்.
உணர்ச்ச மயமானைவ
என் நண்பர் ஒருவர் கூற னார் “வங்கப் பத்த ரிைககள் முழுைமயாகேவ
உணர்ச்ச மயமானைவ. நீங்கள் பத்த ரிைகய ன் ெகாஞ்ச இடத்ைத சாதாரண
மக்கைளப் பற்ற - குற ப்பாக ெதாழிலாளர்கைள, வ வசாய கைளப்பற்ற
எழுதுவதற்கு ஒதுக்க ைவயுங்கள்” நான் அவரது ேவண்டுதலுக்கு முற்ற லும்
உடன்பட்ேடன்.

நான் ஏற்கனேவ கப்பலில் ேவைல ெசய்பவர்களுக்கும்,

வ ைசப்படகுகளுள்

ேவைல

ெசய்பவர்களுக்குமிைடேய

என்

பணிைய

ஆரம்ப த்த ருந்ேதன்.
நான்

ப றந்த

இடத்த ல்

(வங்காள

வ ரிகுடாவ லுள்ள

‘ஸான்ட்வ ப்’

என்னும் தீவ ல்தான் நான் ப றந்ேதன்) வச க்கும் மக்களில் அத கமான ேபர்
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வழக்கமாக கப்பலில் ேவைல ெசய்பவர்கள்தாம், இப்ெபாழுதும் அங்குள்ள
ஏராளமான மக்கள் கப்பலில் ேவைல ெசய்க றார்கள். மற்றவர்கைளப்பற்ற
எழுதுவைதக்காட்டிலும்
எழுத ேனன்.

கப்பல்

ஊழியர்கைளப்

பற்ற

நான்

அத கமாக

இவர்களின் ப ரச்சைனகளுக்கு ‘நவயுகம்’ பத்த ரிைகய ல்

முக்க யத்துவம் ெகாடுத்ேதன். இந்தப் பத்த ரிைகய ல் எழுதுவதன் வாய லாக
மூன்றாவது கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ற்கு கவரப்படுேவன் என்பைத அன்று
நான் கனவ ல்கூட கருதவ ல்ைல.
கம்யூனிஸ்ட் அக லம்
1920-ல்

கூடிய

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ன்

மூன்றாவது

காங்க ரஸ்,

காலனி நாடுகள் பற்ற ய ெலனினது ேகாட்பாட்ைட ஏற்றுக் ெகாண்டது.
அைதத்ெதாடர்ந்து கம்யூனிஸ்ட் அக லம் காலனி நாடுகளுடன் ெதாடர்பு
ெகாள்ள முயன்றது.
ரஷ்யப்புரட்ச நடந்தது முதேல ப ரிட்டிஷ் இந்த ய அரசாங்கம் மிக அத க
எச்சரிக்ைகயுடன் இருக்கத் துவங்க யது.
என்று

-

குைறந்தது

ஒரு

கம்யூனிஸ்ட்

இங்கும் ஏதாவதுநடந்த வ டுேமா
கட்ச யாவது

என்று - இந்த ய அரசாங்கம் அஞ்ச யது.

உருவாக வ டுேமா

அதனால், அரசாங்கம் தனக்கு

ஒரு மத்த ய ரகச ய புலனாய்வுத் துைறையப் புத தாக உருவாக்க யது.
பல்ேவறு

ப ரேதசங்களிலிருந்த

அரச யல்

ஊழியர்களின்

ெசயல்கைள

இந்தப் புலனாய்வுத்துைற மிகக்கவனமாக கண்காணித்து வந்தது.
மத்த ய இரகச யப் புலனாய்வுத்துைறய ன் உளவாளிகள் நாெடங்கும்
பரப்பப்பட்டனர்.

இந்த

உளவாளிகள்

ெவளிநாடுகளுக்குக்கூட அனுப்பப்பட்டனர்.

உளவு

ேவைலகளுக்காக

இப்படிப்பட்டெதாரு சூழலில்

எங்களில் ச லர் இந்த யாவ ன் பல்ேவறு பகுத களில் மிகக் கஷ்டமான
பணிகைள ந ைறேவற்றச்ெசன்ேறாம்.
… ெதாடரும்
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43. எனக்கிருந்த ஒேர ைகமுதல்…
- முசாபர் அகமது
-டிசம்பர் 5, 2019

…
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஆரம்ப நாட்கள்
ஜனாப் குத்புதீன் வீட்டு வாசல் எங்களுக்காக எப்ேபாதும் த றந்ேத
இருக்கும்.

ப றகு அவர் ‘ேலபர் ஸ்வராஜ்’ என்ற கட்ச ய ன் மற்ெறாரு

ஸ்தாபகரானார். இரண்டாவது உலகப் ெபரும்ேபார் நடந்த காலத்த ல் அவர்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் ேசர்ந்தார்.
குலாம் ஹுேசன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய ஸ்தாப ப்பதற்காகத் தம்முைடய
அரசாங்க ேவைலையத் துறந்தார்.

ப ன்னர் லாகூருக்குத் த ரும்ப னார்.

அங்க ருந்து அவர் ‘இன்குலாப்’ என்ற உருது மாத இதைழ ஆரம்ப த்தார்.
ப ரச த்த

ெபற்ற
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ெசயலாளரானார்.
எங்களது

இலட்ச யம்,

இந்த யாவ ல்

ஒரு

ஸ்தாப க்க ேவண்டுெமன்பதாக இருந்தது.
நான்

உத்ேவகமூட்டப்பட்ேடன்

கல்கத்தா,

பம்பாய்,

என்பைத

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ைய

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த னால்
உறுத யுடன்

ெசால்லுக ேறன்.

லாகூர் ஆக ய இடங்கைள ைமயமாகக் ெகாண்டு

நாங்கள் ெசயல்பட ஆரம்ப த்ேதாம்.

1921 -ல் ப ரான்ச லும், சீனாவ லும்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்குவதற்கு முன் முயற்ச எடுத்தவர்களுடன்
ஒப்ப டுைகய ல் எண்ணிக்ைகய ல் நாங்கள் மிகவும் குைறவானவர்களாக
இருந்ேதாம். மிகக் குைறந்தபட்சம் எனது த றைமய ன்ைமபற்ற முழுவதும்
உணர்ந்த ருந்ேதன்.

மார்க்ச சத்ைதப் பற்ற ய எனது ஞானம் ஆழமின்ற

ேமேலாட்டமாக இருந்தது. அனுபவமில்லாத துைறய ல் நான் நுைழந்தேபாது
எனக்க ருந்த ஒேர ைகமுதல், மக்களிடம் நான் ெபற்ற ருந்த நம்ப க்ைகயும்,
கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் வழிகாட்டுதல்களின் மீதான எனது நம்ப க்ைகயுேம,
என்பைத நான் உணர்ந்ேதன்.
என் ைகய ல் பணேமா, ஜீவ தற்த ற்கான ேவறுமார்க்கேமா இல்ைல.
இப்படிப்பட்ட
முக்க யக்

ேவைளய ல்

காரணம்

நான்

எனது

மன

மனெமாடிந்து
வலிைமதான்.

ேபாகாமலிருந்ததற்கு
அந்த

மனவலிைம

இல்லாமலிருந்த ருந்தால் இன்று முப்பத்து ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் ப ன்னர்
நான் எங்கு ேபாய்ச் ேசர்ந்த ருப்ேபன்!

அதுபற்ற எண்ணும்ேபாது நான்

வ யப்ப ல் மூழ்க வ டுேவன்.
‘ஹ ஜ்ரத்’ இயக்கம்
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய ந றுவுவதற்காக கல்கத்தாவ ல்
த ட்டங்கைளத்

தயாரித்துக்

ெகாண்டிருந்த

சமயத்த ல்

நஸ்ருல்இஸ்லாமும் அந்தப்பணிய ல் கலந்து ெகாண்டார்.
இறுத ய ல் கட்ச ய ல் ேசரவ ல்ைல.

எனது

என்ற

கட்ச ய ன்

பணிகேளாடு

ப ன்னர் ந றுவப்பட்ட ‘ேலபர்

ஸ்தாபகர்களில்

இைணந்து

எனினும், அவர்

ஆனால், அவர் எல்லா சமயங்களிலும்

எங்கள் ஆதரவாளராக இருந்து வந்தார்.
ஸ்வராஜ்’

ஒருவராய்

முன்ேனற ச்

ெசல்ல

ஆனார்
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அவர்.

வ ரும்புவதாக

பயங்கரவாதப் புரட்ச யாளர்கள் ச லர் என்னிடம் ெசான்னார்கள்.
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வ ஷயத்த ல் தங்களது உதவ ையயும் தருவதாக அவர்கள் உறுத யளித்தனர்.
ஆனால், அவர்களது ந ைலபாட்டிற்கு எனது ந ைலபாட்ேடாடு ஒருைமப்பாடு
இல்ைலெயன்பது
ரசாக்கானும்,

ப றகு

அடுத்து

ெதளிவானது.
அப்துல்

1922-ல்

ஹலீமும்

முதலில்

என்னுைடய

அப்துல்

பணிகளுக்கு

ஒத்துைழப்பு நல்க னர்.

ஒத்துைழயாைம இயக்கம் நடந்த காலத்த ல்

ரசாக்கான் ஒருமுைறயும்,

அப்துல் ஹலீம் மூன்று முைறகளும் ச ைற

தண்டைன ஏற்றனர்.
1922-ல் ேவெறருவரும் எங்கள் நண்பரானார்.
அகமது.

ஒரு

நடத்துவத ல்
இருந்தார்

காலத்த ல்

ெமௗலானா

அவர்.

‘அல்ஹ லால்,
அப்துல்கலாம்

அக்காலத்த ல்

அவர் ெபயர் குத்புதீன்

அல்ப லால்’

ஆக யவற்ைற

ஆஸாத்த ன்

சகஊழியராக

கல்கத்தாவ ல்

மார்க்ச ய

நூல்கள்

க ைடப்பது மிக மிக அரிதாக இருந்தது. அைவ எங்ேகனும் க ைடத்தால் கூட
அவற்ைற வாங்க எங்களுக்கு யாெதாரு வசத யுமில்ைல. ஜனாப் குத்புதீன்
ஏராளமான புத்தகங்கள் வாங்குவைதயும், படிப்பைதயும் ஒரு வழக்கமாகக்
ெகாண்டிருந்தார்.

அவரிடமிருந்துதான் நான் ப ல்ப்ஸ் ைரஸர் எழுத ய

‘ரஷ்யப்புரட்ச ’ பற்ற ய எனது ந ைனவுகள் என்ற நூைல வாங்க ப்படித்ேதன்.
ரஷ்யப்புரட்ச பற்ற நான் படித்த முதல் புத்தகம் அதுதான்.
வ ைலயுள்ள

அந்தப்புத்தகத்ைத

வ ைல

ெகாடுத்து

18 ஷ ல்லிங்

வாங்க

எங்களால்

இயலவ ல்ைல.
ஜனாப் குத்புதீன் வீட்டு வாசல் எங்களுக்காக எப்ேபாதும் த றந்ேத
இருக்கும்.

ப றகு அவர் ‘ேலபர் ஸ்வராஜ்’ என்ற கட்ச ய ன் மற்ெறாரு

ஸ்தாபகரானார்.

இரண்டாவது உலகப்ெபரும்ேபார் நடந்த காலத்த ல்

அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் ேசர்ந்தார்.
அவர்

காலமானார்.

அந்தச்சமயத்த ல்

1948 ப ப்ரவரி 1ஆம் ேதத யன்று
ஏைனய

ச லரும்

எங்கேளாடு

ேசர்ந்தனர். பம்பாையப் பற்ற குற ப்ப டும் ேபாது ஶ்ரீபாத் அமிர்த டாங்ேகய ன்
ெபயைரத்தான் முதலில் குற ப்ப ட ேவண்டும்.
படிக்கும்ேபாது

மாணவர்

இயக்கத்த ல்

கல்லூரிய லிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்டார்.

கல்லூரிப்புதுமுக வகுப்ப ல்

கலந்து

ெகாண்டதால்

அவர்

அவர் காந்த யத் தத்துவத்ைத

வ ரும்பாததால் 1921 ேலேய “காந்த ெவர்சஸ் ெலனின்” என்ற நூெலான்ைற
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ஆங்க லத்த ல் எழுத னார்.

அது அந்தக் காலத்த ல் ெசய்ய முடியாத

ெபருந்தீவ ரச் ெசயலாக இருந்தது.

1922 -ல் அவர் “ேசாஷலிஸ்ட்” என்ற

ஆங்க ல வார இதெழான்ைறத் துவக்க னார்.
இதழ் முன்ெனப்ேபாதும் வந்தத ல்ைல.

இந்தப் ெபயரில் ேவெறாரு

டாங்ேக ெதாழிலாளர்களுடன்

என்ைனக் காட்டிலும் அத கத் ெதாடர்பு ைவத்த ருந்தார்.

பம்பாய லிருந்த

மற்றவர்கைளப் பற்ற நான் ப றகு ெசால்க ேறன்.
குலாம் ஹுேசன் லாகூரில் ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தார். ஏற்கனேவ
அவர்

ஓர்

அரசாங்கக்கல்லூரிய ல்

கல்லூரிய ல்

)

ெபாருளியல்

(ெபஷாவரில்

உள்ள

வ ரிவுைரயாளராகப்

ஹுேசன், முகமது அலிய ன் நண்பராக இருந்தார்.

இஸ்லாமியக்

பணியாற்ற னார்.
ஒரு சமயம் லாகூர்

மாணவர்கள் ச லர் புரட்ச ப் பணிகளுக்குத் தங்கைளத் தயார் ெசய்து
ெகாள்ள இந்த யாவுக்கு ெவளிேய ெசன்ற ருந்தார்கள் .

அக்குழுவ ல்

முகமது அலியும் ஒருவர். ரஷ்யப் புரட்ச க்குப் ப ன்னர் அவர் ரஷ்யாவுக்குச்
ெசன்றார். கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் ேசர்ந்தார். குலாம்ஹுேசைன காபூலுக்கு
அைழத்தவரும்,

அவருக்கு

மார்க்ச ஸத்த ன்

பால்

பற்று

ஏற்பட

வழி

ெசய்தவரும் அவர்தான். இறுத ய ல் குலாம் ஹுேசன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய
ஸ்தாப ப்பதற்காகத் தம்முைடய அரசாங்க ேவைலையத் துறந்தார். ப ன்னர்
லாகூருக்குத் த ரும்ப னார். அங்க ருந்து அவர் ‘இன்குலாப்’ என்ற உருது மாத
இதைழ ஆரம்ப த்தார். ப ரச த்த ெபற்ற ெதன்ேமற்கு ரய ல்ேவ ெதாழிலாளர்
சங்கத்த ன் ெசயலாளரானார்.
கான்பூர் ச ைறய ல்
1921

-ல்

நான்

கான்பூர்

ச ைறய ல்தான்

முதலில்

டாங்ேகையக்

கண்ேடன். எனினும், கடிதத்த ன் வாய லாக ஏற்கனேவ அவருடன் ெதாடர்பு
ெகாண்டிருந்ேதன்.

ஆனால்,

குலாம் ஹுேசைன நான் ஒரு ேபாதும்

கண்டது இல்ைல.

அதுமட்டுமல்ல,

கடிதத்த ன் மூலம் கூட அவருடன்

எனக்குத் ெதாடர்பு ஏற்பட்டத ல்ைல.

1922-ல் ெசன்ைனய ல் புகழ்ெபற்ற

வழக்கற ஞரான மலயாபுரம் ச ங்காரேவலு, தம்ைம ஒரு கம்யூனிஸ்ட் என
தாமாகேவ அற வ த்துக்ெகாண்டார்.
அவரது

நூலகம்

www.Kaniyam.com

மிகப்ப ரமாதமாக

மார்க்ச ஸ்ட் நூல்கைளக் ெகாண்ட
இருந்தது.

205

அவர்

ெதாழிலாளர்

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்
ேபாராட்டங்களில்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1
கலந்துெகாண்டு

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

ச ைறத்தண்டைன

ஸ்தாப க்கப்பட்டது,

அனுபவ த்தார்.

அந்ந ய நாட்டில் தான்

என்பைத இங்குச் சுட்டிக்காட்டுக ேறன். 1920ஆம் ஆண்டின் நடுவ ல் ‘ஹ ஜ்ரத்’
என்றைழக்கப்பட்ட மக்கள் மத்த ய ல் ெசல்வாக்கும், சக்த யும் ெகாண்ட ஓர்
இயக்கம் சண்டீகரிலும் பஞ்சாப லும் ஆரம்பமானது.
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44. கீைழத் ேதச பல்கைல.யில் கட்சிக் கிைள…
- முசாபர் அகமது
-டிசம்பர் 6, 2019

…
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஆரம்ப நாட்கள்
இந்த

இைளஞர்களில்

பள்ளிய ல் ேசர்ந்தனர்.

ச லர்

தாஷ்கண்டிலிருக்கும்

இராணுவப்

இந்தப்பள்ளிய ல் பய ன்று ெகாண்டிருந்தேபாேத

அவர்கள் மாஸ்ேகாவ ல் புத தாக ந றுவப்பட்ட கீைழத்ேதச பல்கைலக்கழகம்
நீடித்த ருந்தது

வைர”

அங்கு ெசயல்பட்டது.

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

ஒரு

க ைள

ஒரு சமயம் பஞ்சாைபச் ேசர்ந்த நமது ைநனாச ங்

அந்தக்க ைளய ன் ெசயலாளராகப் பணியாற்ற னார்.
இந்த யாவ ல்
பல்ேவறு

கம்யூனிஸ்ட்

ப ரேதசங்களிலும்
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முயற்ச கள்தாம் முதலில் ெசால்லப்பட்டைவ என்றாலும், 1925 டிசம்பருக்கு
முன்பு கட்ச ய ன் மத்த யக்கமிட்டி உருவாக்கப்படவ ல்ைல.
அடக்குமுைறய லிருந்து
ஒருவர்

தன்

நாட்ைட

தன்ைனப்

வ ட்டு-

தன்

பாதுகாத்துக்
நண்பர்கைள

ெகாள்வதற்காக
வ ட்டு

-

ெவளி

நாட்டுக்குச் ெசல்லுதல் என்பேத ‘ஹ ஜ்ரத்’ என்னும் ெசால்லின் ெபாருள்.
இந்த

இயக்கத்த ன்

இந்த யாைவ

வ ட்டு

வ ைளவாக

சுமார்

18

ஆப்கானிஸ்தானுக்குச்

ஆய ரம்

முஸ்லிம்கள்

ெசன்றனர்.

அதனால்

மக்கள் ஆப்கானிஸ்தானுக்குள் நுைழவதற்கான அனுமத ைய அந்நாட்டு
அரசாங்கம் மறுத்தது.

ஆப்கானிஸ்தான் இந்த யாைவக் காட்டிலும் ப ன்

தங்க ய நாடாக இருந்தது.

ஆப்கானிஸ்தான் அரசாங்கத்த ன் இந்தப்

புத ய முயற்ச ைய பல இைளய முகாஜிர்மார்களும், (ஹ ஜ்ரத் இயக்கத்த ல்
ேசர்ந்தவர்களும்) வ ரும்பவ ல்ைல. தாங்கள் துருக்க க்குச் ெசன்று யுத்தத்த ல்
துருக்க

பக்கம் ேசரப்ேபாவதாக அவர்கள் ந ர்ப்பந்த க்க ஆரம்ப த்தனர்.

கைடச ய ல் ஆப்கானிஸ்தான் அரசாங்கம் அதற்கான அனுமத ைய வழங்க
ந ர்ப்பந்த க்கப்பட்டது.
காப்பாற்ற ய ெசம்பைட
இந்த

இைளஞர்கள்

இந்துகுஷ்

கணவாையக்

கடந்து

த ர்மீைஸ

(இப்ேபாது இந்தப் ப ரேதசம் தாஜிக ஸ்தானில் இருக்க றது) அைடந்தனர்.
அங்க ருந்து

அவர்கள்

படகு

மூலம்

அமுதாரிையக்

கடக்கும்

ெபாழுது

டாக்ெமன் இனத்ைதச் ேசர்ந்த ச லர் அவர்கைளத் தாக்க னர். இவர்களுக்குப்
ப ரிட்டிஷ்காரர்களிடமிருந்து பணமும், ஆயுதங்களும் க ைடப்பது வழக்கம்.
இந்தத் தாக்குதல் நடக்கும்ேபாது ெசம்பைட அங்கு வந்து ேசர்ந்ததனால்
இந்த

முஸ்லிம்

இைளஞர்கள்

காப்பாற்றப்பட்டனர்.

முஸ்லிம்களான

அவர்கள், முஸ்லிம்களான துருக்க யர்களால் தாக்கப்பட்டது அவர்களிடத்த ல்
ெபரியெதாரு

ப ரத பலிப்ைப

உண்டாக்க யது.

அதனால்

அவர்கள்

கீர்க்க ல் எத ர்ப்புரட்ச யாளர்களுக்கு எத ராக ெசம்பைடயுடன் ஆயுதேமந்த ப்
ேபாராடினார்கள். ப றகு இந்த இைளஞர்களில் ச லர் தாஷ்கண்டிலிருக்கும்
இராணுவப்

பள்ளிய ல்

ெகாண்டிருந்தேபாேத
www.Kaniyam.com
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கீைழத்ேதச பல்கைலக்கழகம் நீடித்த ருந்தது வைர” இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன் ஒரு க ைள அங்கு ெசயல்பட்டது. ஒரு சமயம் பஞ்சாைபச் ேசர்ந்த
நமது ைநனாச ங் அந்தக் க ைளய ன் ெசயலாளராகப் பணியாற்ற னார்.
இந்த யாவுக்குத் த ரும்புதல்
‘ஈஸ்ட்டர்ன்
தங்களது

யுனிவர்ச ட்டி’

ெசாந்த

ய ல்

நாட்டுக்கு

வருவதற்கும்

இந்த ய ேதாழர்கள் வ ரும்ப னர்.
வழிேய

இந்த யாவுக்குத்

ச லரால்

இந்த யாவுக்குத்

த ரும்ப

மாதங்கள்
அங்கு

படித்த

ப ன்னர்

இயங்குவதற்கும்

அவர்களில் இருவர் ஈரான் நாட்டு

த ரும்புவத ல்

கண்டுப டிக்க முடியவ ல்ைல.
த ரும்புவதற்காக

ஒன்பது

ெவற்ற

வருவதற்கான

ெபற்றனர்.
சரியான

மற்ற
வழிையக்

அதனால், பாமீர் வழிேய இந்த யாவுக்குத்

ஆேலாச த்தனர்.

அதன்

வ ைளவாக,

பாமீர்

வைர

அவர்கைளக் ெகாண்டு ேசர்க்க பாதுகாப்புக்குழு ஒன்ைறக் கம்யூனிஸ்ட்
அக லம் அனுப்ப ைவத்தது. இந்த யாவுக்குட்பட்டிருந்த ச த்ரால் எனும் இடம்
வைர அத்ேதாழர்களுடன் பாதுகாப்புக் குழுவ னரும் வந்து ேசர்ந்தனர். அங்கு
அவர்கைள இந்த யப்ேபாலீஸ் ைகது ெசய்தது. ப றகு அவர்கள் வ சாரைணக்
ைகத களாக நீண்ட காலம் வைர ெபஷாவர் ச ைறய லிருந்தனர்.
ெபஷாவர் சத வழக்கும் தண்டைனயும்
1923ஆம் ஆண்டில் இந்த வழக்க ன் தீர்ப்பு அற வ க்கப்பட்டது. ச லருக்கு
ஓராண்டு ச ைறெயன்றும், இருவருக்கு ஈராண்டுகள் கடுஞ்ச ைறெயன்றும்,
ஒருவருக்குப் பத்தாண்டுகள் ச ைறெயன்றும் தண்டைன வ த க்கப்பட்டது.
ெபஷாவர் சத வழக்குத்தான் உண்ைமய ல் இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்டுகள்
மீதான முதலாவது சத வழக்கு.

எனினும், இந்தச் ெசய்த

நத ய ன் இக்கைரக்கு வந்து ேசரவ ல்ைல.

அட்ேடாக்கு

அக்காலத்த ல் வடேமற்கு

எல்ைலப் ப ரேதச ந ைலைம அப்படி இருந்தது.

ெபஷாவர் வழக்குக்

ைகத களில்- ப ன்னர் கட்ச ய ல் தீவ ரமாகச் ெசயல்பட்டவர்கள் மீர்அப்துல்
மஜீத்,

ப ேராஸ்தீன் மன்சூர்,

கூஹார் ரஹான் கான் ஆக ேயார் ஆவர்.

இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய அைமப்பதற்கு இந்த யாவ ன் பல்ேவறு
ப ரேதசங்களிலும் இந்த யாவுக்கு ெவளிய லும் நடத்த ய முயற்ச கள்தாம்
முதலில் ெசால்லப்பட்டைவ என்றாலும், 1925 டிசம்பருக்கு முன்பு கட்ச ய ன்
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மத்த யக்கமிட்டி உருவாக்கப்படவ ல்ைல.
கான்பூர் சத வழக்கு
1923ேம

மாதத்த ல்

கான்பூரில்

ெசௗகத்

உஸ்மானியும்

(

இவர்

மாஸ்ேகாவ லிருந்து ஈரான் வழியாகத் த ரும்ப வந்த ருந்தார்) கல்கத்தாவ ல்
நானும் ைகது ெசய்யப்பட்ேடாம். ச ல நாட்களுக்குப்ப றகு லாகூரில் குலாம்
ஹுேசனும் ைகது ெசய்யப்பட்டார்.

வங்காளச் ச ைறச்சட்டம் 1818-ன்

படி (1818வது ெரகுேலஷன் 111) எங்கள் மூவைரயும் வ சாரைணய ன்ற
ெவவ்ேவறு ச ைறகளில் அைடத்தனர். 1923 -ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் நளினி
குப்தாைவயும்

ைகது

ெசய்து

வ சாரைணய ல்லாமல்

ச ைறய லிட்டனர்.

அவர் எந்த ஒரு கட்ச ய லும் உறுப்ப னராக இருக்கவ ல்ைல.

என்றாலும்,

அவர் தம்ைம ஒரு ேதச யப் புரட்ச வாத ெயன்று அற வ த்துக் ெகாண்டார்.
அத தீவ ர

ெசயல்கள்

மீது

அவர் ஐேராப்பாவுக்கும்,

தாம்

ைவத்த ருந்த

பற்ற ன்

காரணமாக,

இந்த யாவுக்கும் இைடேய எங்களது ெசய்த த்

ெதாடர்பாளராகப் பணியாற்ற னார்.
இந்த யன் பீனல்ேகாடு, 121 ஏ ப ரிவ ன்படி இந்த ய அரசாங்கத்த ற்காக
கான்பூர்
ஒரு

மாவட்ட

மாஜிஸ்டிேரட்

குற்றப்பத்த ரிக்ைக

நீத மன்றத்த ல்

தாக்கல்

1924

ெசய்யப்பட்டது.

மார்ச்

மாதத்த ல்

இந்த

வழக்க ன்

ப ரத வாத களாக- 1.எஸ்.ஏ.டாங்ேக, 2. ெசௗகத் உஸ்மானி, 3. முசாபர் அகமது,
4.நளினிகுப்தா,
சர்மா,

8.

5.குலாம்ஹுேசன்,

6.ச ங்காரேவலர்,

7.ராமச்சந்த ரலால்

மனேபந்த ர நாத்ராய் (எம்.என்.ராய்) ஆக ேயார் இருந்தனர்.

ஆரம்பத்த ல்

நால்வர்

மட்டுேம

நீத மன்றத்த ல்

ஆஜராக்கப்பட்டனர்.

ச ங்காரேவலர் கடுைமயான ேநாய னால் பாத க்கப்பட்டிருந்ததால் அவைர
நீத மன்றத்துக்கு ெகாண்டு வரவ ல்ைல.
ெசய்யப்பட்டார்.

அவர் ஜாமீனில் வ டுதைல

குலாம் ஹுேசன் தமது குற்றத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டார்.

ராமச்சந்த ரலால் சர்மா பாண்டிச்ேசரிய ல் இருந்ததனால், அவர் ப ெரஞ்சு
அரசாங்கத்த ன் பாதுகாப்ப லிருந்தார். அதனால், அவைர நீத மன்றத்துக்கு
ெகாண்டுவர

முடியவ ல்ைல.

எம்.என்.ராய்

ஐேராப்பாவ ல்

இருந்தார்.

அதனால், அவைர நீத மன்றத்துக்கு ெகாண்டுவருவெதன்ற ப ரச்சைனேய
எழவ ல்ைல.
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… ெதாடரும்
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172 ேபைர தூக்கிலிட தீர்ப்பளித்த நீதிபதி…
- முசாபர் அகமது
-டிசம்பர் 7, 2019

…
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஆரம்ப நாட்கள் - ..ேநற்ைறய
ெதாடர்ச்ச
மத்த ய
ேகய ன்

இரகச ய

புலனாய்வுத்

ேவண்டுேகாளின்படி

துைறய ன்

பத்த ரிைககள்

இந்த

இயக்குநர்

கர்னல்

வழக்ைக

கான்பூர்

ேபால்ெஷவ க் சத வழக்கு என்று வ ேசடமாகக் குற ப்ப ட்டன.
மூலம்

ேசாவ யத்

எத ர்ப்புப்

ப ரச்சாரத்

ேதைவக்காக

ரஷ்யாைவயும் உட்படுத்துவெதன ேகய் கருத னார்.
ெகாண்டிருந்தேபாது,
கண்ேடன்.

ஒருவைர

அடிக்கடி

அவரது ெபயர் சத்யபக்தா.
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அவரது தாய் - தந்ைதயர் இட்டெபயராக இல்ைல.

காந்த ய ன் சபர்மத

ஆஸ்ரமத்த ல் இருக்கும் ேபாது அவர் தமக்கு ைவத்துக் ெகாண்ட ெபயேர இது.
ஒருேவைள, அங்கு அவருக்கு சத்த யத்துடன் ஏராளமாக பரிேசாதைனகள்
நடந்த ருக்க ேவண்டும்.
இந்த வழக்கு ப றகு ெசஷன்ஸ் ேகார்ட்டுக்கு மாற்றப்பட்டது.

நீத பத

ஒவ்ெவாருவருக்கும் 4 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டைன வ த த்தார். இந்த
நீத பத எச்.எல்.ேஹாேம ஒரு ப ரச த்த ெபற்ற நபர்.
ெபற்ற

ெசௗரிெசௗரா

தீர்ப்பளித்தார்.
ெகாண்டிருந்த

வழக்க ல்

ெவவ்ெவறான
எங்களது

ெசய்வதுதான்

ேபைரத்

நான்கு

கழுத்த லும்,

ப ைணக்கப்பட்டிருந்தன.
அப்படிச்
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இவர்தான் ப ரச த்த

தூக்க லிட்டுக்

ச ைறகளுக்கு

காலிலும்

ெகால்ல

மாற்றப்பட்டுக்

இரும்புச்

சங்க லிகள்

அக்காலத்த ல் உத்தரப்ப ரேதசச் ச ைறகளில்
வழக்கமாக

இருந்தது.

எங்கைள முற்ற லும் தனிைமப்படுத்த னர்.

புற

உலக லிருந்து

ஒரு பக்கத்த ல் இப்படிய ருக்க,

மறு பக்கத்த ல் முதலில் ெசால்லப்பட்ட சத்யபக்தா என்பவர் தாம் ஒரு
இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்க ய ருப்பதாகப் பத்த ரிைககளில்
அற வ த்தார்.
ஒரு தடைவ ராய்பேரலி மாவட்டச் ச ைறய ல் நான் இரத்த வாந்த
எடுத்ேதன்.

சரியான உணவு ேதைவயான அளவு க ைடக்காதத னாலும்

தங்கும் வசத ேமாசமாக இருந்ததனாலும் ஏற்பட்ட ஆேராக்க யச் சீர்குைலேவ
இதற்குக் காரணம். ச ைறய லிருக்கும் ச வ ல் சர்ஜன் என் உடல்ந ைலையப்
பற்ற க்
என்று

குற ப்ப டும்ேபாது
ெசான்னாலும்

என்

நான்

உடல்ந ைல

படிப்படியாக

ச ற தும்

ேமாசமில்ைல

பலவீனமைடந்ேத

வந்ேதன்.

கடுங்குளிரில் வாடுவத னால் எனக்கு மிக அத கம் தூக்கம் குைறந்து
ேபானது.

இந்த ந ைலய லிருந்த என்ைன அல்ேமாரா மாவட்டச் ச ைறக்கு

மாற்ற னர். வ டுதைலக்காலம் முடிவதற்கு முன்னேர உடல்ந ைல ேமாசமான
காரணத்தால் இந்த ய அரசாங்க உத்தரவுப்படி 1925ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பரில்
என்ைன வ டுதைல ெசய்தனர்.
கான்பூர் மாநாட்டில் கலந்து ெகாள்ள அைழப்பு
சத்யபக்தாவ ன்
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பத்த ரிைகய ல் முதன்முதலில் படித்தற ந்ேதன்.
கான்பூரில்

ஒரு

கம்யூனிஸ்ட்

பத்த ரிைககளில்

படித்ேதன்.

மாநாடு

டிசம்பர் கைடச வாரத்த ல்

நடக்கவ ருக்க றெதன்பைதயும்

மாநாட்டில்

தைலைம

வக ப்பதற்காக,

லண்டனிலிருக்கும் சபூர்ஜிசக்லத்வாலாைவக் ேகட்டுக்ெகாண்டனர். முதலில்
மாநாட்டில் கலந்துெகாள்ள ஒப்புக்ெகாண்டதாகவும், கைடச ய ல் ப ரிட்டிஷ்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

அவருக்கு அதற்கான அனுமத ைய வழங்க மறுத்து

வ ட்டதாகவும் ெசால்லப்பட்டது. அல்ேமாராவ ல் இருந்த எனக்கு சத்யபக்தா
ஒரு கடிதம் அனுப்ப னார். ச ைறய லிருந்து வ டுதைலயான என்ைன அத ல்
வாழ்த்த ய ருந்தார்.

கான்பூர் மாநாட்டில் கலந்துெகாள்ள ேவண்ெமனவும்

என்ைன அவர் தமது கடிதத்த ல் அைழத்த ருந்தார்.
தன்னம்ப க்ைக
உடல்நலமைடந்த ருந்ேதன்.

அதுமட்டுமன்ற ,

அல்ேமாராவ ல்

தட்பெவப்ப ந ைல டிசம்பர் கைடச ய ல் தண்ணீைரப் பனிக்கட்டியாக்கும்
ந ைலையயும் அைடந்த ருந்தது. அப்படிப்பட்டெதாரு ந ைலய ல் எப்படியாவது
கல்கத்தாவுக்குத்

த ரும்ப

ேவண்டிய

அவச யமிருந்தது.

கான்பூைர

அைடந்தேபாது அங்கு எஸ்.வ .காட்ேட, ேக.எல்.ேஜாக்ேலகர், ஆர்.எஸ்.ந ம்ப்கர்
ஆக ேயார்

முன்கூட்டிேய

வந்த ருந்தைதக்

கண்ேடன்

அவர்கைளக்

கண்டேபாது எனக்குத் தன்னம்ப க்ைக க ட்டத்தட்ட மீண்டும் க ைடத்தது.
எப்படிெயனில்,

ச ைறய ல்

இருந்தேபாது

டாங்ேகய டமிருந்து ெதரிந்துெகாண்ேடன்.
ஜானக

ப ரசாத்,

பாகர்ஹட்டா

முதலிய

இந்த

மூவைரப்

பற்ற யும்

கான்பூரில் அேயாத்யாப ரசாத்
ஏைனய

ச லைரயும்

நான்

முதல்முதலாக ெதரிந்து ெகாண்ேடன்.
கான்பூர் மாநாடு
கான்பூர் மாநாட்டின் வரேவற்புக்குழுத் தைலவராக ெமௗலானாஹஸ்ரத்
ெமாகானியும்,

முக்க யத்

தைலவராகச்

ச ங்காரேவலரும்

இருந்தனர்.

(எங்களுக்கு எத ராகத் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட ப றகு, ச ங்காரேவலர் கான்பூர்
நீத மன்றத்த ல் ஆஜரான ேபாத லும், அவருக்கு எத ரான குற்றச்சாட்டின்
அடிப்பைடய ல் வழக்ைகத் ெதாடர்ந்து நடத்துவதற்கு இந்த ய அரசாங்கம்
வ ரும்பவ ல்ைல.
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இல்ைல).
கருத்து ேமாதல்
மாநாட்டின்

ஆரம்பத்த ேலேய

கருத்ேதாடு ேமாத யது.

எங்களது

கருத்து,

சத்யபக்தாவ ன்

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் வழக்கப்படி கட்ச ய ன்

ெபயர் “கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்த யா” என இருக்க ேவண்டுெமன்று
நாங்கள் கருத ேனாம். சத்யபக்தாேவா தனக்குச் சர்வ ேதச யத்த ல் நம்ப க்ைக
இல்ைல என்பைதத் ெதரிவ த்தார். தம்முைடய கட்ச இந்த யத்தன்ைமையக்
ெகாண்டதாக இருக்க ேவண்டுெமன்பது அவரது கருத்து. நாங்கள் எங்கள்
கருத்த ல் ஊன்ற ந ன்ேறாம்.

சத்யபக்தா தம்முைடய காக தங்கைளயும்,

ஃைபல்கைளயும் வ ட்டுவ ட்டு மாநாட்டு இடத்ைத வ ட்ேட ேபாய்வ ட்டார். அவர்
தமது கட்ச ய ல் 300க்கு ேமலான உறுப்ப னர்கள் இருப்பதாகச்ெசான்னார்.
இவர்கள் யார் யார் என்பைத எங்களால் ஒருேபாதும் அற யமுடியவ ல்ைல.
மாநாட்டுக்குப் ப றகுநான் ஒருேபாதும் சத்யபக்தாைவக் காணவ ல்ைல.
ஒருமுைற பம்பாய ல் அவைர எஸ்.வ .காட்ேட கண்டதாகக் ேகள்வ ப்பட்ேடன்.
தான்

அரச யலிலிருந்து

வ லக வ ட்டதாக

காட்ேடய டம்

சத்யபக்தா

ெசான்னாராம்.
… ெதாடரும்
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தைலவராக மலர்ந்த இைளஞர் பி.சி.ேஜாஷி
- முசாபர் அகமது
-டிசம்பர் 9, 2019

…
1927-ஆம் ஆண்டின் துவக்கத்த ேலேய பம்பாய லும் ெதாழிலாளர்கள்
வ வசாய கள் கட்ச உருவாக்கப்பட்டு வ ட்டது. எஸ்.எஸ்.மிராஜ்கர். கட்ச ய ன்
ெசயலாளராக

இருந்தார்.

ெதாழிற்சங்க

மாநாட்டில்

பாக்ச ங்

கேனடியன்

ஏற்பட்டது.

அந்த

பஞ்சாப்ைபச்

ஆக ேயாருடன்

இதழ்

நடந்த

ேசர்ந்த
எங்களுக்கு

அக ல

இந்த யத்

ேசாகன்ச ங்ேஜாஷ்,
ஆரம்பப்பழக்கம்

அந்தச் சமயத்த ல் ேசாகன்ச ங் ‘கீர்த்த ’ என்ற ஒரு மாத

இதழுக்கு ஆச ரியராக இருந்தார்.
அந்த

ஆண்டில்

குருமுக லிப ய ல் பஞ்சாப ெமாழிய ல்

ெவளிவந்துெகாண்டிருந்தது.

மாஸ்ேகாவ ல்

‘க ழக்கத்த ய உைழப்பாளர் பல்கைலக்கழக’ கத்த லிருந்து த ரும்ப
சந்ேதாக்ச க் என்பவர் இந்த இதழின் ஸ்தாபகர்.
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பாத க்கப்பட்டு,
அைடந்தார்.

கஷ்டப்பட்டு இறுத ய ல் அந்த ேநாய னாேலேய மரணம்
அவருடேனா அப்துல் மஜீத்துடேனா எங்களுக்குப் பழக்கம்

ஏற்பட்டிருக்கவ ல்ைல.

1924-ல் ச ைறய லிருந்து வ டுதைலயான ப றகு

அவர் லாகூரில் தம்முைடய பணிைய ஆரம்ப த்தார்.
நவஜவான்பாரத்சைபய ன்

ஸ்தாபகர்களாக

ஒருவராக அப்துல்மஜீத் இருந்தார்.
வ வாதங்கள் நடத்த ேனாம்.

பஞ்சாப ல் ப ரபல

இருந்த

மிகச்ச லருள்

ேசாகன் ச ங்குடன் நாங்கள் ச ல

சம்பந்தப்பட்ட வ வாதங்களின் பலனாக 1927-

ல் பஞ்சாப ல் கீர்த்த - க ஸான் எனும் கட்ச உருவாக்கப்பட்டது. பஞ்சாப லும்
ெதாழிற்சங்கப் பணிகள் பரவ க் ெகாண்டிருந்தன என்பைதச் ெசால்லத்
ேதைவய ல்ைலயல்லவா?
வ வசாய கள் - ெதாழிலாளர்கள் கட்ச
மீரத்த ல் நைடெபற்ற மாநாட்டிற்கு அைழக்கப்பட்டைதெயாட்டி நானும் ப லிப்
ஸ்ப்ராட்டும் 1928 அக்ேடாபரில் மாநாட்டுக்குச் ெசன்ேறாம்.

அப்துல்மஜீத்,

ேசாகன்ச ங்ேஜாஷ்,

ஆக ேயாரும்

இந்த

மாநாட்டில்

அச்சமயத்த ல்

பூரணசந்த ரேஜாஷ
கலந்து

(ப .ச .ேஜாஷ )

ெகாண்டனர்.

அலகாபாத்த ல்

உள்ள

எம்.ஏ.பட்டம்

ெபற்ற

சட்டக்கல்லூரிய ல்

ப றகு

ப .ச .ேஜாஷ

படித்துக் ெகாண்டிருந்தார். கடிதங்கள் மூலம் அவருடன் ெதாடர்பு ெகாள்ள
என்னால் முடிந்தது.
கண்ேடன்.

மீரத் மாநாட்டில் தான் நான் அவைர முதன்முதலில்

மீரத் மாநாட்டில் உத்தரப்ப ரேதசத்த ற்கும் ெதாழிலாளர்கள் -

வ வசாய கள் கட்ச உருவாக்கப்பட்டது.

அதன் ெசயலாளராக ப .ச .ேஜாஷ

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். டிசம்பர் மாதக் கைடச வாரத்த ல் ெதாழிலாளர்கள்
-

வ வசாய கள்

கட்ச ய ன்

நடத்தேவண்டுெமனவும்,

அக ல

இந்த ய

பல்ேவறு

மாநாட்ைடக்

மாந லங்களில்

கல்கத்தாவ ல்

ெசயல்பட்டுவரும்

கட்ச கைள ஒன்றுேசர்த்து ஓர் அக ல இந்த ய ெதாழிலாளர்கள் - வ வசாய கள்
கட்ச ைய உருவாக்க ேவண்டுெமனவும் - மாநாடு நடப்பதற்கு முன்னேர
நாங்கள் முடிவு ெசய்த ருந்ேதாம்.

அதற்குப் ப ன்னர் மாநாடு நடத்த ,

அக ல இந்த யக் கட்ச உருவாக்கப்பட்டது.
தைலவராக

இருந்தார்.

இந்த

ேசாகன் ச ங்ேஜாஷ் மாநாட்டின்

மாநாட்டின்

சமயத்த ல்

கட்ச ய ன் மத்த யக்கமிட்டி இரண்டு முைறகள் கூடியது.
மாநாடு நடந்து ெகாண்டிருந்த ேபாது நடந்தது.
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ஜனவரிய ன் ஆரம்பத்த ல் - அதாவது மாநாட்டின் கைடச ய ல் கூடியது.
இரண்டாவது கூட்டத்த ல் எனது பரிந்துைரய ன் ேபரில் ப .ச .ேஜாஷ யும்,
ேசாகன் ச ங்ேஜாஷ ம் கட்ச ய ல் ேசர்க்கப்பட்டனர்.

பஞ்சாப்ைபச் ேசர்ந்த

சீக்க யர் மத்த ய லிருந்து முதலாவதாக அத காரப் பூர்வமாக கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ல் ேசர்ந்தவர் ேசாகன்ச ங் ேஜாஷ்தான். சந்ேதாக்ச ங்ைக கட்ச ய ன்
உறுப்ப னராக
இடம்தான்

மத ப்ப டுவெதன்றால்

க ைடக்கும்.

ேசாகன்ச ங்குக்கு

ப .ச .ேஜாஷ ய ன்

எழுதக்கூடாெதன்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இரண்டாவது

ெபயைர

ஓரிடத்த லும்

1927- 28-ல் குற ப்பாக 1928-ல்

நடந்த ெதாழிலாளர் ேபாராட்டத்த ற்குப்ப றகு அடக்குமுைறய ன் ஆபத்து
உருவாகுெமன்பது எங்களுக்கு ேதான்ற யது.

அதனால் இைளஞரான

ப .ச .ேஜாஷ ையப் பாதுகாப்பதற்காக அவைரப் ெபாறுத்தளவ ல் முதலில்
ெசால்லப்பட்டவாறு தீர்மானித்ேதாம்.
அவைரப்பாதுகாக்க
-

வ வசாய கள்

கங்காதர்

முடியவ ல்ைல.

கட்ச ய ன்

அத காரி

ஆனால் நாங்கள் எண்ணியவாறு
கல்கத்தாவ ல்

மாநாடு

ெதாழிலாளர்கள்

நடந்துெகாண்டிருந்தேபாது,

ெஜர்மனிய லிருந்து

இந்த யாவுக்குத்

த ரும்ப னார்.

ஆறு ஆண்டு காலம் வைர அவர் ெஜர்மனிய லிருந்தார்.
பல்கைலக்கழகத்த ல்

ெபௗதீக

இராசயனத்

துைறய ல்

ேதாழர்
ெபர்லின்

டாக்டர்

பட்டம்

ெபற்றப ன் டாக்டர் அத காரி, ெகாஞ்சகாலம் அங்கு பணிெசய்தார்.

அவர்

ெஜர்மனிய ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல் உறுப்ப னராக இருந்ததால் இங்குள்ள
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய லும்

மத்த யக்கமிட்டி

தான்

இந்த யாவ லுள்ள

அவைர

உறுப்ப னராக

இதற்கான

கம்யூனிஸ்ட்

முடிவு

கட்ச ,

ெசய்தது.
கம்யூனிஸ்ட்

அத காரப்பூர்வமாக இைணக்கப்படவ ல்ைல.
அது நடந்த ருக்கும்.

கட்ச

ேசர்த்துக்ெகாண்ேடாம்.
அதுவைர
அக லத்துடன்

நாங்கள் வ ரும்ப ய ருந்தால்

உறுப்ப னர்கள் மிகக் குைறவானவர்களாக

இருந்ததால் நாங்கள் அதற்குத் த ட்டமிடேவய ல்ைல. எனினும் கம்யூனிஸ்ட்
அக லமானது தனது ஓர் அங்கம் என்ற ந ைலய ல் எங்களுக்கு அங்கீகாரம்
வழங்க யது.

கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் ஆறாவது காங்க ரஸின் ந ர்வாகக்

குழுக்கூட்டத்த ல்

எங்கள்

கட்ச ையச்

ேசர்ந்த

உறுப்ப னர்கள்

இருவைர

ந ர்வாகக் குழுவுக்கு மாற்றுப் ப ரத ந த களாத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள் என்பைத
அற ந்ேதாம்.

எங்களது மத்த யக் கமிட்டிக் கூட்டமும் இந்தப் ப ரச்சைன
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குற த்து வ வாத த்து இந்தப்ப ரத ந த கள் இருவரில் ஒருவைர கம்யூனிஸ்ட்
அக லத்த ன் ந ர்வாகக்குழுவுக்கு அனுப்புவெதன மத்த யக்கமிட்டி முடிவு
ெசய்தது. ஆனால் இைதச் ெசய்வதற்கு முன்ேப மீரத் சம்பவங்கள் எங்கள் மீது
வந்து வ ழுந்தன.
கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் வ மர்சனம்
ெதாழிலாளர்கள்

-

வ வசாய கள்

கட்ச ய ன்

அக லத்த ன்

ந ர்வாகக்குழு

ஒரு

ஆரம்பத்த ல்

இந்தச்ெசய்த

எங்களுக்குக்

ஆரம்பத்த ேலேய

ெசய்த

ெதாழிலாளர்கள்

-

மாநாட்டிற்கு

கம்யூனிஸ்ட்

அனுப்ப யது.

மாநாட்டின்

க ைடத்தது.

ெசய்த ய ன்

வ வசாய கள்

கட்ச

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ன் ஒரு பகுத அல்லெவன்பது ெதளிவாக வ ளக்கப்பட்டிருந்தது.
இரண்டு வர்க்கங்களின் அடிப்பைடய ல் ஒரு கட்ச ைய உருவாக்குவதற்கு
எத ரான வ மர்சனமும் அத ல் இருந்தது.

அதனால் ஒேர வர்க்கத்த ன்

அடிப்பைடய ல் ஒரு அரச யல் கட்ச ைய உருவாக்க ேவண்டியத ருந்தது.
அந்தச் சமயத்த ல் இது குற த்து ஏதாவது வ வாத ப்பதற்கு எங்களால்
முடியவ ல்ைல.

ஏெனனில்,

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மத்த யக் கமிட்டிக்

கூட்டம் அப்ேபாதுதான் நடந்து முடிந்து வ ட்டிருந்தது.

எனினும் தனிப்பட்ட

அளவ ல் எங்களில் ெபரும்பாலானவர்க்கும் இந்த வ மர்சனத்த ன் ப ரதான
உள்ளடக்கம் என்னெவன்பது புரிந்தது.

www.Kaniyam.com

219

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

47.

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

புரட்சி நீடுழி வாழ்க… முதல்முைறயாக
முழக்கம்
- முசாபர் அகமது
-டிசம்பர் 10, 2019

…
இந்த யாவ ல்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

ஆரம்ப

நாட்கள்

-..ேநற்ைறய

ெதாடர்ச்ச
1927ஆம்

ஆண்டின்

இறுத ய ல்

இந்த யாவ ல்

பல

பகுத களிலும்

ெதாழிலாளர்களின் ேபாராட்டங்கள் துவங்க ன. 1928-ல் இந்தப் ேபாராட்டம்
வலிைம ெபற்று வ ரிந்தளவ ல் பற்ற ப் படர்ந்தது. கம்யூனிஸ்ட் உறுப்ப னர்கள்
மட்டுமல்லர், ெதாழிலாளர்கள் - வ வசாய கள் கட்ச ய ன் உறுப்ப னர்களும்
பரந்த அளவ ல் உணர்வுப்பூர்வமாக இந்தப் ேபாராட்டத்த ல் பங்ேகற்றனர்.
ேவைல ந றுத்தக் கூட்டங்களில் ெபாருளாதாரப் ப ரச்சைனகைளப் பற்ற
மட்டுமல்ல,

அரச யல்

ப ரச்சைனகைளப்

நடந்தன.

பம்பாய லும்,

பற்ற யும்

வங்கத்த ல் ச ல இடங்களிலும் ெதாழிலாளர்

மத்த ய ல் நமது தைலைம வலிைமப்படுத்தப்பட்டது.
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ேபாராட்டங்களின்

வ ைளவ னால்

ெதாழிற்சங்க

இயக்கம்

வலிைம பைடத்த புத யெதாரு வடிவத்ைதப் ெபற்றது.
தன்ைம முற்ற லும் புத யதாக இருந்தது.

ேபாராட்ட

இந்த இயக்கத்த ன்

1928-ல் ெதாழிலாளர் வர்க்கப்

ேபாராட்டத்த ன் வழியாக இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய ஒரு வலிைம
ெகாண்ட கட்ச யாக ஆக்குவதற்கு ஏற்றெதாரு மகத்தான சந்தர்ப்பம் க ட்டியது.
ெதாழிலாளர்களிைடேய இருந்த புரட்ச கரமான ஒரு பகுத ய னர் கட்ச ய ல்
ேசருவதற்கு இச்சந்தர்ப்பம் இடமளித்தது.
முதல் முழக்கம்
1928-ல் நடந்த ேபாராட்டத்த ற்கு உைழக்கும் மக்களிைடய ல் ெபாதுவாக
ெசல்வாக்ைகப்
கட்ச க்கு

ெபறவும்

முடிந்தது.

அவர்களில்

வருவதற்குத்தயாராய னர்.

அரசாங்கம்,

எங்கைளக்

ஆனால்

கடுைமயாகத்

ஏராளமானவர்கள்
ப ரிட்டிஷ்

இந்த ய

தாக்குவதற்காக

தனது

ஆயுதங்கைள கூர்ைமயாக்க க் ெகாண்டிருந்தது.

சட்டமன்றத்த ல் ெபாதுப்

பாதுகாப்புச் சட்டம் வந்தேபாது அதன் உட்ெபாருள் எங்களுக்குப் புரிந்தது.
அந்தக்

காலத்த ல்

தைலமைறவாகச்

ெசயல்படுவதற்கு

யாெதாரு ஏற்பாடும் எங்களிடம் இருக்கவ ல்ைல.
பம்பாய ல்

எஸ்.வ .

ேசர்க்கப்பட்டனர்.

ேதஷ்பாண்ேடயும்
ப .டி.ரணத ேவ

மாணவராய்வ ளங்க னார்.

ேதைவயான

இக்காலத்த ல்தான்

ப .டி.ரணத ேவயும்

பல்கைலக்கழகத்த ல்

அவருக்கு எம்ஏ.

கட்ச ய ல்

ெபயர்ெபற்ற

ெபாருளியலில் முதல் மார்க்

க ைடத்தது. டாக்டர் கங்காதர் அத காரி, அவரது ச ற்றன்ைன மகன் ஆவார்.
டாக்டர்

அத காரிய டமிருந்து

உத்ேவகம்

ெபற்ற

ரணத ேவ

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச க்கு கவரப்பட்டார்.
1929

ப ப்ரவரிய ல்

ஊர்வலம்

ைசமன்

நடத்துவதற்கு

கமிஷனுக்கு
நாங்கள்

ேதச யக்காங்க ரசுடன் கூட்டுச் ேசர்ந்ேதாம்.

எத ராகப்

ெபரியெதாரு

கல்கத்தாவ ல்

இந்த ய

எங்கள் சார்பாக பலவைக

முழக்கங்கைளக் ெகாண்ட அட்ைடகள் ஊர்வலத்த ல் தாங்க
இதுதான் அந்த ஊர்வலத்த ல் இருந்த ஒரு ச றப்பு.

வரப்பட்டன.

‘புரட்ச நீடூழி வாழ்க!’

இந்த முழக்கத்ைதத்தான் அந்த ஊர்வலத்த ல் நாங்கள் முதன் முைறயாக
ஒலித்ேதாம்.

இதற்குப் ப றகு கல்கத்தாவ ல் எங்களது கைடச இயக்கம்
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க ைளவ் சணல் ஆைலய ல் நடத்த ய ேவைல ந றுத்தம்தான். த டீெரன மறக்க
முடியாத 1929 மார்ச் 20 வந்து ேசர்ந்தது.
மீரத் சத வழக்கு
உண்ைமய ல் இந்த யக்கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் வாழ்க்ைகய ல் மறக்க
முடியாத ஒரு நாள் 1929 மார்ச் 20.

ப ரிட்டிஷ் அரசாங்கத்த டமிருந்து

நாங்கள் எத ர்ேநாக்க ய ருந்த ஆபத்தான தாக்குதல் முடிவ ல் வந்து ேசர்ந்தது
அன்றுதான்.

அன்ைறய த னம் மீரத்த ல் உள்ள மாவட்ட மாஜிஸ்த ேரட்டின்

வாரண்டின்படி இந்த யாவ லுள்ள பல்ேவறு பகுத களிலிருந்தும் 31 ேபர்கள்
ைகது ெசய்யப்பட்டனர். அவர்களில் ெபஞ்சமின், ப்ரான்ச ஸ், ப ராட்லிையயும்,
ப லிப்

ஸ்ப்ராட்டுவும்

ப ரிட்டிஷ்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

உறுப்ப னர்கள்.

அவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் கட்டைளப்படி எங்களுக்கு உதவ ெசய்ய
வந்தவர்கள்.
முசாபர்
ச ங்ேஜாஷ்,

அகமது,

சாஸுல்ஹுடா,

மீர் அப்துல் மஜீத்,

அேயாத்யா

ப ரசாத்,

பூரணசந்த ர ேஜாஷ ,

ேசாஹன்

ஶ்ரீபாத் அமிர்த

டாங்ேக, சச்ச தானந்த வ ஷ்ணு காட்ேட, ேகசவுந ல் ேஜாகேலகர், சாந்தாராம்
சவலா ராமமிராஜ்கர், ரகுநாத் ச வராம்ந ம்ப்கர், காங்காதர் ெமாேரஸ்வார்
அத காரி, ெசளகத் உஸ்மானி ஆக ேயார் இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
உறுப்ப னர்களாக இருந்தனர்.
ேமலும்

இருவர்

என்பவரும்

ப ரத வாத களின் பட்டியலில் கைடச யாக

ேசர்க்கப்பட்டனர்.

ஒருவர்.

இவர்

அவர்களில்

எந்தெவாரு

எச்.எல்.ஹச்ச ன்ஸன்

கட்ச ய லும்

உறுப்ப னராய்

இருக்கவ ல்ைல. அமீர் ைஹதர்கான் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் உறுப்ப னராய்
இருந்தார். அவைரக் ைகது ெசய்ய முடியவ ல்ைல.
ைகது ெசய்யப்படுவதற்கு முன்னர் ராதாரமன் மித்ரா ெதாழிலாளர்கள் வ வசாய கள் கட்ச ய ல் ேசருவெதன்ற தமது ஆவைலத் ெதரிவ த்த ருந்தார்.
ச பநாத்

பானர்ஜியும்,

உறுப்ப னராக

க ேஷாரிலால்

இருக்கவ ல்ைல.

நல்ல நண்பராக இருந்தனர்.

ேகாஷ ம்

எனினும்

யாெதாரு

அவர்கள்

கட்ச ய லும்

எங்களது

ஒரு

ஏைனய ப ரத வாத கள் ெதாழிலாளர்கள் -

வ வசாய கள் கட்ச ய ல் அங்கத்த னராய ருந்தனர்.
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நடந்து

ெகாண்டிருந்த

ெவளிய டுவதற்கான

வாய்ப்பு

சமயத்த ல்,

ஓர்

அற க்ைக

ப ரத வாத களுக்குக்

க ைடத்தது.

தருக ன்ற அற க்ைகயானது, இந்த யாவ ல் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
ெகாள்ைககைளயும்
ஏற்ற

த ட்டங்கைளயும்

வைகய லுள்ள

ஓர்

நாெடங்கும்

அற க்ைகயாக

இருக்க

பரப்புவதற்கு
ேவண்டுெமனத்

தீர்மானித்த ருந்ேதாம். நீத மன்றத்த ல் வழக்கு நடந்து ெகாண்டிருக்ைகய ல்
ஒவ்ெவாரு

ப ரத வாத யும்

கம்யூனிஸ்டுகள்,
தனித்தனியாக

முன்னேர
அற க்ைககள்

கூட்டற க்ைகயாகத்
அற க்ைகைய

தந்தனர்.

ஒவ்ெவாரு
ந ச்சய த்தபடி
தருவதற்குப்
நமது

வாச த்தார்கெளன்றால்

வாச த்தார்கெளன்றால்

அற க்ைகையத்

அவர்களுக்குப்

-

அற க்ைககள்
பத லாக

கட்ச

தந்தனர்.
தந்தனர்.

அவர்கள்

உறுப்ப னர்கள்

குற ப்பாக

ஒரு
இந்த

கூட்டற க்ைகைய

பயனளிப்பதாக

இருக்கும்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் உறுப்ப னர்கள் ஒவ்ெவாரு வரும் தாங்கள் கட்ச ய ன்
உறுப்ப னர்கள் தான் என்பைத நீத மன்றத்த ல் ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
… ெதாடரும்

www.Kaniyam.com

223

FreeTamilEbooks.com

தீக்கத ர்

இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நூற்றாண்டு-1

48. மீரட் சதி வழக்கு 10 ஆயிரம் பக்கங்கள்…
- முசாபர் அகமது
-டிசம்பர் 11, 2019

…
இந்த யாவ ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஆரம்ப நாட்கள் - ..ேநற்ைறய
ெதாடர்ச்ச
மீரட்

சத வழக்க ன்

கால

கட்டத்த லிருந்து

தான்,

கம்யூனிஸ்ட்

ெகாள்ைகயும், கருத்தும் இந்த யாவ ல் உறுத ப்படுத்தப் பட்டன.

1932-ஆம்

ஆண்டின் கைடச ய ல் ப லிப்ஸ்ப ராட்டுக்கும், ெபன்ப ராட்டிலிக்கும் எனக்கும்
கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ற்கு

அற க்ைககள்

அனுப்புவதற்கான

வாய்ப்புக்

க ைடத்தது. இந்த அற க்ைககள் பயனளிப்பைவயாக இருந்தன.
தரணிகாந்த்

ேகாஸ்வாமி,

ேகாேபந்த ர

க ருஷ்ண

சக்கரவர்த்த ,

ேகாபால் பாசக் ராதாரமன் மித்ரா ஆக ேயார் மனச்சாட்ச ப்படி தாங்கள்
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கம்யூனிஸ்டுகள்தான் என்பைத அற வ த்தனர். கட்ச ய ன் ஆேலாசைனப்படி
ப .ச .ேஜாஷ யும் அத்தைகயெதாரு அற க்ைகைய அளித்தார்.

அவ்வாறு

அவர்

கட்ச ய ல்

ஓர்

அற வ க்கக்

காரணம்,

உறுப்ப னர்தான்

இருந்தத ல்ைல.

அவர்

என்பதற்கு

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

எவ்வ டத்த லும்

யாெதாரு

சான்றும்

ெசௗத்ரிதரம்பீர்ச ங், மாஜிஸ்த ேரட் நீத மன்றம் மூலம்

வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார். ச வநாத் பானர்ஜியும், க ேஷாரிலால் ேகாஷ ம்
ெசஷன்ஸ் நீத மன்றம் மூலம் வ டுதைலயாய னர். எஞ்ச யவர்களில் ச லைர
ஆயுள்காலம் முழுவதும் நாடுகடத்துவதற்கும், மற்ற ச லைர 12 ஆண்டுகள், 10
ஆண்டுகள் 7 ஆண்டுகள், 5 ஆண்டுகள், 4 ஆண்டுகள் என ச ைறத் தண்டைன
அனுபவ க்கவும் நீத மன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
ெசஷன்ஸ்ேகார்ட் தீர்ப்பு அற வ ப்பதற்கு முன்பு, 68 வயதான பைழய
இஞ்ச னியர்

பண்டிராஜ்

ேதஜ்டி

காலமானார்.

ஜாமீனில்

வ டுதைல

ெசய்யப்பட்ட அவர் புனாவுக்குச் ெசன்ற ருந்தார்.அவர் பம்பாய ல் உள்ள
ெதாழிலாளர்கள் - வ வசாய கள் கட்ச ய ன் தைலவராக இருந்தார். வழக்கு
ெசஷன்ஸ் நீத மன்றத்த ல் ‘கமிட்’ ெசய்யப்பட்ட ப ன்னர் அரசாங்கத் தரப்பு
வக்கீல் லாங்ேபார்ட் ேஜம்ஸ் காலமானார்.
உலகத்த ன் மிகப்ெபரிய வழக்குகளில் ஒன்று
1929மார்ச் 20ஆம் ேதத தான் நாங்கள் ைகது ெசய்யப்பட்ேடாம்.

1933

ஜனவரி 16ஆம் ேதத யன்று ெசஷன்ஸ் நீத பத தீர்ப்ைப வாச த்தார். இந்த
வழக்க ற்காக
வரும்.

அச்ச டப்பட்ட

காக தங்கள்

பத்தாய ரம்

முழுப்பக்கங்கள்

மீரத் சத வழக்கு என்பது உலகத்த ன் மிகப் ெபரிய வழக்குகளில்

ஒன்றாய ருந்தது.
பலவாக

ஆயுள் காலம் முழுவதும் நாடு கடத்தலும், ஆண்டுகள்

கடுஞ்ச ைறயும்

க ைடத்தன.

மீரட்

சத வழக்க ன்

கால

கட்டத்த லிருந்துதான், கம்யூனிஸ்ட் ெகாள்ைகயும், கருத்தும் இந்த யாவ ல்
உறுத ப்படுத்தப்பட்டன.
வங்காளச் ச ைறகளிலும், தனிைமச் ச ைறகளிலும் நூற்றுக்கணக்கான
அரச யல்

ைகத கள்

மார்க்ச ய

நூல்கைளப்

படிக்க

ஆரம்ப த்தனர்.

ச ைறய லிருந்து வ டுதைல ஆன ப றகு அவர்களில் பலர் கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ல்

ேசர்ந்தனர்.
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ஆரம்பமானதற்குப்

ப றகு

ஐேராப்ப ய

எம்.என்.ராய்

ெவளிேயற்றப்பட்டார்.

அக லத்த ன்

க ழக்குப்ப ரிவ ன்

கட்ச ய லிருந்து

கம்யூனிஸ்ட்

ஒரு

தைலவராக

ெவளிேயற்ற யதற்கான

எங்களுக்குத்ெதரியவ ல்ைல.
ஆட்ேசபைன இருந்தது.

சமயம்

கட்ச ய லிருந்து

அவர்

கம்யூனிஸ்ட்

இருந்தார்.
காரணம்

அவைரக்
என்னெவன்பது

எனினும் அவரது நடவடிக்ைகய ல் எனக்கு

அவைர ெவளிேயற்ற யதற்கான காரணங்களில்

ஒன்றாக எனது ஆட்ேசபைனயும் இருக்குேமா என்பது பற்ற ய வ வரம்
க ைடப்பதற்கு எனக்கு எவ்வ த சந்தர்ப்பமும் க ைடக்கவ ல்ைல.
கட்ச ய லிருந்து ெவளிேயற்றப்பட்ட ப றகு அவர் இந்த யாவுக்குத் த ரும்ப
வந்து ஏதாவது ஒருெசயலில் ஈடுபடுவார் என்று நாங்கள் கருத ய ருந்ேதாம்.
உண்ைமய ல் அவர் அவ்வாேற ெசய்தார்.

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய

உருவாக்கும் ‘புரட்ச க் குழு’ என்பதன் ேபரில் அவர் இரகச யக் குற ப்புக்கைள
வ ந ேயாக க்க ஆரம்ப த்தார்.
மீரட் சத வழக்க ற்குப் ப றகு
1930-ல்

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

இைணக்கப்பட்டது.

அதற்குப்

கட்ச

கம்யூனிஸ்ட்

ப ன்னர்,

அக லத்துடன்

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ைய உருவாக்கும் ‘புரட்ச க் குழு’வ ன் ேபரில் துண்டுப் ப ரசுரங்கள்
வ ந ேயாக க்கப்படுவைத எம்.என்.ராய் ந றுத்த க் ெகாண்டார்.
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச க்கு

கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ல்

இந்த யக்

இைணப்புக்க ைடத்த

சமயத்த ல்தான் இந்ேதா - சீனாவ லுள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யும் கம்யூனிஸ்ட்
அக லத்த ல்

இைணக்கப்பட்டது.

அந்தச்சமயத்த ல்

தான்

இந்த யக்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெசயலுக்கான நகல் த ட்டம் ப ரசுரிக்கப்பட்டது. 1930
டிசம்பர் 19ஆம் ேதத யன்று நகல் த ட்டம் ‘இன்டர் ேநஷனல் கரஸ்பான்டன்ஸ்’
என்ற பத்த ரிைகய ல் ப ரசுரிக்கப்பட்டது.

பம்பாையச் ேசர்ந்த கட்ச த்

தைலவர்களுக்கு அக ல இந்த ய கட்ச வ ஷயத்த ல் ஏற்பட்ட ப ளவு, கருத்து
ேவறுபாடுகள்

ஆக யைவ

காரணமாக

இந்தச்சமயத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட்

அக லம் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க்கு ெகாடுத்த ருந்த இைணப்ைப ரத்து
ெசய்துவ ட்டது.
கல்கத்தாைவ ேசர்ந்த ேதாழர்கள் (ஹலீம் உள்பட) கல்கத்தா கமிட்டி
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ஆஃப் த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆப் இந்த யா (இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
கல்கத்தா குழு) என்னும் ெபயரில் ெசயல்பட ஆரம்ப த்தனர்.

ேசாவ யத்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஒருவ ரிந்த கூட்டத்த ேலா கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன்
மத்த யக்கமிட்டி கூட்டத்த ேலா, கல்கத்தா கமிட்டிைய குற த்து ஸ்டாலின்
குற ப்ப ட்டார். எந்தக்கூட்டத்த ல் என்பது எனக்குத் ெதளிவாக ந ைனவ ல்ைல.
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச க்கு

ஓர்

அக ல

இந்த ய

வடிவம்

தரேவண்டுெமன

கல்கத்தா கமிட்டி எழுப்ப ய ேவண்டுேகாளுக்கு பம்பாய லிருந்து யாெதாரு
ப ரத பலிப்பும் உண்டாகவ ல்ைல.

அப்ேபாது அவர்கள் பல வழிகளின்

மூலம் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ற்கு அற க்ைககள் அனுப்ப னர்.

1932-ஆம்

ஆண்டின் கைடச ய ல் ப லிப்ஸ்ப ராட்டுக்கும், ெபன்ப ராட்டிலிக்கும் எனக்கும்
கம்யூனிஸ்ட்

அக லத்த ற்கு

அற க்ைககள்

அனுப்புவதற்கான

வாய்ப்புக்

க ைடத்தது. இந்த அற க்ைககள் பயனளிப்பைவயாக இருந்தன.
அடக்குமுைற

ெகாடுைமகளுக்க ைடய லும்

மீண்டும்

கட்ச ைய

புனரைமத்தல்
1932

ேம

மாதம்

சீனா,

ப ரிட்டன்,

ெஜர்மனி

ஆக ய

நாடுகைளச்

ேசர்ந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்ச களின் மத்த ய கமிட்டிகள் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச க்கு ஒரு பக ரங்கக்கடிதம் அனுப்ப ன. அந்தக் கடிதத்த ல் அக்கட்ச கள்
இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் நடவடிக்ைக முைறகைள கடுைமயாக
வ மர்ச த்த ருந்தன.

நடவடிக்ைகக்கான நகல் த ட்டத்த ன் அடிப்பைடய ல்

அக ல இந்த யக்கட்ச ைய உருவாக்க ந ர்பந்த க்கவும் ெசய்தன. ஓராண்டுக்கு
ேமலான

ப ன்னர்,

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

1933

ஜூைல

16ஆம்

ேதத யன்று

மீண்டும்

சீனக்

மத்த யக் கமிட்டிய ன் கடிதம் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச க்கு வந்தது. இந்தக் கடிதத்த ல் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் வ மர்சனம்
க ட்டத்தட்ட கடைமயாகவும் உறுத யாகவும் இருந்தது.
… ெதாடரும்
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மறுபடியும் கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தின்
உறுப்பினராக…
- முசாபர் அகமது
-டிசம்பர் 12, 2019

…
கட்ச க்குப்

புத யெதாரு

ந ைறேவற்றப்பட்டன.

அரச யல்

த ட்டமும்,

அைமப்புச்சட்டமும்

புத ய மத்த யக் கமிட்டியும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது.

டாக்டர் அத காரி ெபாதுச்ெசயலாளராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

இந்த ய

ேதச ய காங்க ரசுக்குள் நாட்டின் முழு சுதந்த ரத்த ற்கான தீர்மானத்ைத
ந ைறேவற்றுவதற்காக மீண்டும் மீண்டும் ேபாராடியது கம்யூனிஸ்ட் கட்ச .
ஆய னும் எல்லா சமயங்களிலும் அந்தத் தீர்மானம் ந ராகரிக்கப்பட்டது.
ேசாவ யத்,
www.Kaniyam.com
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பல உதாரணங்கைளத் தந்து இந்த யாவ ல் ஓர் அக ல இந்த யக்கட்ச ைய
உருவாக்குவதற்கான ேதைவைய இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்குப் பல
வழிகளிலும் வ ளக்க ட சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
அது

இந்த ய

கம்யூனிஸ்ட்

நடவடிக்ைககைள

வாழ்த்தவும்

குற ப்ப டவும் ெசய்தது.
கட்ச

கட்ச ய ன்

முயன்றது.

கல்கத்தா

ெசய்தது.

ெதாடர்ந்து

கமிட்டிய னுைடய

ேமலும்

ப ன்வருமாறு

“எனேவதான், ஓர் அக ல இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட்

உருவாக்கப்படேவண்டுெமன்ற

அைறகூவைல

வ டாப்ப டியாக

ஏற்றுக்ெகாண்டும் கட்ச ேவைலகைள அக ல இந்த ய மட்டத்த ல் வ ரிவுபடுத்த
ேவண்டிய ேதைவையப் புரிந்து ெகாண்டும் - இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல்
ஏற்படுக ன்ற ேதைவய ல்லாத ேகாஷ்டிப் பூசல்கைள ஒழிக்க ேவண்டும்
என்று ேகாரிக்ைக வ டுத்துக்ெகாண்டும் வலுவான, ஒருைமப்படுத்தப்பட்ட
ஒருகம்யூனிஸ்ட் கட்ச ையக் கட்டிெயழுப்ப

புத யெதாரு அத்த யாயத்ைத

உருவாக்க ேவண்டுெமன ேவண்டுேகாள் வ டுத்துக் ெகாண்டும் அரங்க ல்
வந்துள்ள ‘கல்கத்தா கமிட்டி ஆப் த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆப் இந்த யா’ைவ
(இந்த யக்கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் கல்கத்தா குழுைவ) நாங்கள் வாழ்த்துேறாம்”
தண்டைனகள் தளர்த்தப்பட்டன
மீரத் சத வழக்க ல் எங்களுக்கு எத ராகச் ெசால்லப்பட்ட ேமாசமான
தண்டைனக்கு எத ராக அலகாபாத் உயர்நீத மன்றத்த ல் அப்பீல் ெசய்ேதாம்.
1933ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 3ஆம் ேதத யன்று இந்தஅப்பீலின் மீது
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
டாங்ேக,

எங்கள்

மீதான

தண்டைனகள்

தளர்த்தப்பட்டன.

உஸ்மானி ஆக ேயார் மீதும் என் மீதும் உள்ள தண்டைன 3

ஆண்டுகள் கடுஞ்ச ைறயாகத் தளர்த்தப்பட்டது.
தண்டைன

2

ஆண்டுகள்

கடுஞ்ச ைறயாகவும்

ப லிப்ஸ்ப ராட்டின் மீதான
காட்ேட,

ெபன்ப ராட்லி,

மிராஜ்கர், ேஜாக்ேலகர், ந ம்ப்கர், ேசாகன்ச ங் ேஜாஷ், அப்துல் மஜீத், தரணி
ேகாஸ்வாமி ஆக ேயாரின் மீதான தண்டைன 1 ஆண்டு கடுஞ்ச ைறயாகவும்
ேகாபால் சக்ரவர்த்த மீதான தண்டைன 7 மாதங்கள் கடுஞ்ச ைறயாகவும்
தளர்த்தப்பட்டது.

ேதசாய் ஹட்ச ன்ஸன்.

9ேபர்

ெசய்யப்பட்டனர்.

வ டுதைல

அேயாத்யாப ரசாத்,
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அதுவைர அனுபவ த்த ச ைறத்தண்டைனேய (1933 ஆகஸ்ட் 30 வைர)
அவர்களுக்குத் தண்டைனயாக வழங்கப்பட்டது.
அவர்கள்

வ டுதைல

ெசய்யப்பட்டனர்.

அதாவது அேத நாளில்

ஓராண்டு

ச ைறத்தண்டைன

வ த க்கப்பட்டவர்களும் நவம்பர் மாதம் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டனர். இவ்வாறு
வ டுதைல ெசய்யப்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் உறுப்ப னர்கள் கல்கத்தா
கமிட்டிய ன் உதவ யுடன் மீண்டும் கட்ச ைய உருவாக்க முயன்றனர். பம்பாய்
ேதாழர்கள் ச லர் இந்த முயற்ச க்கு வந்தனர்.

ச லர் வரவ ல்ைல.

இந்த

முயற்ச ய ன் பயனாக 1933 டிசம்பர் மாதத்த ல் கட்ச ய ன் ஒரு இரகச ய
மாநாடு கல்கத்தாவ ல் நடந்தது.

அந்த மாநாட்டில் கட்ச க்குப் புத யெதாரு

அரச யல் த ட்டமும், அைமப்புச்சட்டமும் ந ைறேவற்றப்பட்டன. புத ய மத்த யக்
கமிட்டியும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது. டாக்டர் அத காரி ெபாதுச்ெசயலாளராகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

இந்தச்

ெசய்த கள்

ெபன்ப ராட்லி ஐேராப்பாவ ற்குச் ெசன்றார்.

அடங்க ய

அற க்ைகயுடன்

இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

மறுபடியும் கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் உறுப்ப னரானது.

நைடமுைறய ல்

சட்ட வ ேராதமாக இருந்தாலும் இந்த யக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய இந்த ய
அரசாங்கம்

அத காரப்

பூர்வமாக

தைடெசய்துவ ட்டதாக

ஒருேபாதும்

அற வ த்த ருக்கவ ல்ைல. மீரத் சத வழக்க ல் இந்த ய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய
சட்ட வ ேராதமானதாக அற வ த்துள்ள ஓர் உயர்நீத மன்றத்த ன் தீர்ப்ைப
ெபற ப ரிட்டிஷ் இந்த ய அரசாங்கத்த னால் முடிந்தது.

அதனால் 1934 -

ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய சட்ட வ ேராதமானெதன அற வ க்கும் இந்த ய
அரசாங்கத்த ன் அத காரப்பூர்வமான அற வ ப்பு வந்தது.
கைடச யாக ஒன்று…
ஒன்ைற

மட்டும்

ெகாள்க ேறன்.
‘ஏகாத பத்த ய

ரஜினி
எத ர்ப்பு

உருவாக்குவதற்கு
இந்த ய

ேதச ய

ெசால்லிவ ட்டு

நான்

பாமிதத்தும்,

ஜனநாயக

முன்னர்,
காங்க ரச ல்

எனது

கட்டுைரைய

முடித்து

ெபன்ப ராட்லியும்

ேசர்ந்து

முன்னணி’

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

உறுப்ப னர்களாக

நமது ேதாழர்களில் பலர் கருதுக ன்றனர்.

அற க்ைகைய

எழுத

உறுப்ப னர்கள்

இருந்தத ல்ைல

என்று

இந்தக் கருத்து தவறானதாகும்.

ஆரம்பத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய உருவாக்க முயன்றவர்கள் காங்க ரஸ்
கட்ச ய லும்

இருந்த ருக்க றார்கள்.
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காங்ச ரச ல் உறுப்ப னராக இல்லாமலிருந்ேதன்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்

மத்த யக்கமிட்டிய ல் (1925-ல் உருவாக்கப்பட்டது) இருந்த 3 உறுப்ப னர்கள்
அக ல

இந்த யக்

காங்க ரஸ்

கமிட்டிய லும்

உறுப்ப னராய ருந்தனர்

.

மீரத் சத வழக்க ன் ப ரத வாத களில் எழுவர் அக ல இந்த ய காங்க ரஸ்
கமிட்டிய லிருந்தவர்கேள.
உறுப்ப னரானார்கள்.

இந்த எழுவரில் ஐவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
இந்த ய ேதச ய காங்க ரசுக்குள் நாட்டின் முழு

சுதந்த ரத்த ற்கான தீர்மானத்ைத ந ைறேவற்றுவதற்காக மீண்டும் மீண்டும்
ேபாராடியது கம்யூனிஸ்ட் கட்ச .

ஆய னும் எல்லா சமயங்களிலும் அந்தத்

தீர்மானம் ந ராகரிக்கப்பட்டது. தவறான கருத்த ன் அடிப்பைடய ல் வரலாற்று
ரீத யான

ப சகு

ஏற்பட்டுவ டக்

கூடாது

என்பைத

கருத த்தான்

இந்த

உண்ைமகைள நான் இங்கு சுட்டிக்காட்டிய ருக்க ேறன்.
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50.

ெதாடரும் ேதாழைம!
- ெந.இல.சீதரன்
-டிசம்பர் 13, 2019

…
ேவைலந றுத்தம்

தீவ ரமைடந்த

ந ைலய ல்

ஆதரவாக

களத்த ல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச இறங்க யது. அத்ேதாழர்கைள காவல்துைற கடுைமயாக
தாக்க யது. தடியடிைய தாங்க க் ெகாண்ட ேதாழர்கள் எம்.ஆர்.ெவங்கட்ராமன்
மற்றும் முருேகசன் ைகது ெசய்யப்பட்டு ச ைறேயக னார்கள்.
31-01-1920 அன்று ெசன்ைனய ல் என்ஜிஓ யூனியன் உருவாக்கப்பட்டது.
ெசன்ைன

உயர்நீத மன்றத்த ல்

தைலவராகவும்

பணியாற்ற ய

எம்.எஸ்.சுந்தேரசன்,

ஹமீது

ஹசன்

எம்.ப .ச ேரான்மணி

முதல்

ஆக ேயார்

ெபாறுப்பாளர்களாக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். மூன்று ஆண்டுகாலத்த ற்குள்
இச்சங்கம் அரசு ஊழியர்கள் மத்த ய ல் ேவரூன்ற வளர்ந்தது.
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ஆண்டு அரசும் இச்சங்கத்த ற்கு அங்கீகாரம் அளித்தது.

ேதசம் முழுவதும்

வ டுதைலப் ேபாராட்டம் வீறுெகாண்டு எழுந்த ேபாது அந்த உணர்வ ன்
தாக்கம்

அரசு

ஊழியர்கள்

அந்ந ய

ஆட்ச க்கு

வ சுவாசம்

ந ைறேவற்றப்பட்டன.
இறுத ய ல்

மத்த ய ல்
காட்டும்

எழவ ல்ைல.
வைகய ேலேய

இக்காலக்கட்டத்த ல்தான்

ெசன்ைனய ல்

நடந்த

அக்காலத்த ல்

காங்க ரஸ்

தீர்மானங்கள்

1929ஆம்

வருட

மகாசைபய ல்

பூரண

சுதந்த ரம்தான் காங்க ரச ன் லட்ச யம் என்ற தீர்மானம் ந ைறேவற்றப்பட்டது.
இக்காலத்த ல்தான் உலக முதலாளித்துவத்த ற்கு மிகப்ெபரிய ெபாருளாதார
ெநருக்கடி ஏற்பட்டது.
நாடுகைளயும்கூட

இதுெபரும் முதலாளித்துவ நாடுகைளயும் வளரும்

வ ட்டு

ைவக்கவ ல்ைல.

உற்பத்த ப்

ேதங்க யதால் ெபரிய கம்ெபனிகள் த வாலாக ன.

பண்டங்கள்

பலர் ேவைலநீக்கம்

ெசய்யப்பட்டனர். ேவைலய ல்லாத் த ண்டாட்டம் மிகக் கடுைமயாக யது.
இப்ெபாருளாதார

ெநருக்கடிைய

ஏகாத பத்த ய

நாடுகள்

இந்த யா

உள்ளிட்ட காலனி நாடுகளின் மீது சுமத்த ன. அதன் உடனடி ெவளிப்பாடாக
எண்ணற்ற அரசு ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் ெசய்யப்பட்டனர். ேமலும் ச க்கன
நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.
அைமக்கப்பட்டது.

1931ல் “ெசலவு குைறப்பு குழு”

அக்கமிட்டி சம்பளக் குைறப்ப ைன அமல்படுத்த யது.

ெதாடர்ந்து 1939ல் ெதாடங்க ய இரண்டாவது உலகப்ேபார் 1945ல் ஆறு
வருடங்கள் நைடெபற்றன. ஆரம்பத்த ல் முதல் ேசாசலிச நாடான ேசாவ யத்
யூனியைன அழிக்க ெஜர்மனிய பாச ச அரைச வளர்த்துவ ட்ட முதலாளித்துவ
நாடுகேள அப்பாச சத்தால் அழிைவ சந்த க்க ேநர்ந்தது. ஆனால் ேசாவ யத்
யூனியன் ெசஞ்ேசைன மிகப்ெபரிய தனது த யாகத்த ன் மூலம் ஹ ட்லைர
ேதாற்கடித்து பாச சத்த லிருந்து உலைக காப்பாற்ற யது.
இந்த யுத்த காலத்த ல் அத்த யாவச ய பண்டங்களின் பற்றாக்குைற,
வ ைலவாச களின் கடுைமயான உயர்வு ஆக யைவ காரணமாக அைனத்து
மக்கேளாடு அரசு ஊழியர்களும் கடுைமயாக பாத க்கப்பட்டனர்.
மத்த ய

அரசு

ஊழியர்களின்

கடுைமயான

ேபாராட்டம்

முதல் ஊத யக்குழு அைமக்கப்பட்டு சம்பளம் உயர்த்தப்பட்டது.
மத்த ய

அரசு
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சம்பளத்த ல் பாகுபாடு ஏற்பட்டது.
யூனியன்

தைலவர்

நைடெபற்றது.

ெஜகதீசன்

இதைன எத ர்த்து அன்ைறய என்ஜிஓ
தைலைமய ல்

பல

கட்ட

ேபாராட்டம்

ெதாடர்ந்து 15.12.47 முதல் 21.12.47 வைர கடுைமயான

அடக்குமுைறைய

தாங்க க்

ெகாண்டு

ேவைலந றுத்தம்

நைடெபற்றது.

இதற்க ைடய ல் ெதாழிற்சங்க தைலவர்கள் சக்கைரச் ெசட்டியார், கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச த்

தைலவர்

ேகாபால்ெரட்டிைய

எம்.ஆர்.ெவங்கட்ராமன்
சந்த த்து,

அரசு

ஆக ேயார்

ஊழியர்கள்

ந த யைமச்சர்

ேவைலந றுத்தத்த ற்கு

ஆதரவாகப் ேபச னர். ஆனாலும் அதைன ஏற்க மறுத்தார் ந த அைமச்சர்.
ஏஐடியுச ய ன்

19.12.47

ேவைலந றுத்தத்த ற்கு

அன்ைறயக்

ஆதரவு

கூட்டத்த ல்

ெதரிவ த்து

இந்த

தீர்மானங்கள்

ந ைறேவற்றப்பட்டன. ேவைலந றுத்தம் தீவ ரமைடந்த ந ைலய ல் ஆதரவாக
களத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச இறங்க யது.
கடுைமயாக

தாக்க யது.

எம்.ஆர்.ெவங்கட்ராமன்
ச ைறேயக னார்கள்.
துவங்க ய

இந்த ய

தடியடிைய
மற்றும்

அத்ேதாழர்கைள காவல்துைற
தாங்க க்

ேக.முருேகசன்

ெகாண்ட
ைகது

ேதாழர்கள்

ெசய்யப்பட்டு

அன்று ெதாடங்க ய இந்த இைணப்பு ஆதரவு 1920ல்
கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

நூற்றாண்டு

ெகாண்டாடும்

இந்நாளிலும் ெதாடர்க றது.
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51.

ரயில்ேவ ெதாழிலாளர் ேபாராட்டமும்
சிங்காரேவலருக்குத் தண்டைனயும்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 14, 2019

…
ஆங்க ேலய அரசாங்கம் இந்தப் ேபாராட்டம் பலமாக வருவைத கண்டு
ஆத்த ரம் ெகாண்டு ேவைலந றுத்தக்குழுவ ன் முக்க ய உறுப்ப னர்கைள
ைகது

ெசய்ய

த ட்டமிட்டது.

அதன்படி

ஜூைல

27ஆம்

ேதத யன்று

ந ர்வாகக்குழு உறுப்ப னர்கள் அைனவைரயும் காவல்துைற ைகது ெசய்தது.
அேத ேநரத்த ல் கடும் ஒடுக்குமுைறையயும் ெதாழிலாளிகள் மீது ஏவ யது.
1918ஆம்

ஆண்டில்

முதல்

உலக

யுத்தம்

முடிந்ததும்

இந்த யாவ ன்

ஆங்க ேலய அரசாங்கம் ரய ல்ேவ பணிகைள சீரைமத்து ஆட்குைறப்பு ெசய்ய
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த ட்டமிட்டது. இது ெதன்னிந்த ய ரய ல்ேவக்கு மட்டுமல்லாது ப .என். ரய ல்ேவ
என்று அைழக்கப்பட்ட வங்காள - நாக்பூர் ரய ல்ேவய லும் ெதாடங்கப்பட்டது.
அங்ேக 1927ஆம் ஆண்டில் ஆட்குைறப்பு ெசய்யப்பட்டது.

இைத எத ர்த்துப்

ேபாராட கரக்பூரில் ெதாழிற்சங்க தைலவர்கள் கூட்டம் ஒன்று நைடெபற்றது.
இத ல் ெசன்ைனய லிருந்து ச ங்காரேவலரும் வ .ஆர்.காளப்பாவும் கலந்து
ெகாண்டனர்.

வங்க மாகாண ெதாழிற்சங்க ெசயலாளர் முகுந்தலால்

சர்க்கார் மற்றும் பலர் கலந்து ெகாண்டனர். இக்கூட்டத்த ல் முடிெவடுத்தபடி
ேவைலந றுத்தத்த ற்கு ஆதரவாக ச ங்காரேவலரும் காளப்பாவும் வ ல்லுவா,
கரக்பூர் ேபான்ற இடங்களில் ப ரச்சாரம் ெசய்தனர்.
இதற்குப்ப ன்
ஆங்க ேலய

ெதன்னிந்த ய
ரய ல்ேவ

ரய ல்ேவய ல்

ந ர்வாகமானது

ப ரச்சைன

ெவடித்தது.

நாகப்பட்டினம்,

ேபாத்தனூர்

மற்றும் த ருச்ச ஆக ய ஊர்களில் ரய ல்ேவ பணிமைனகைள மூடிவ ட்டு
ெபான்மைலய ல் ரய ல்ேவ பட்டைறையயும், பணிமைனையயும் உருவாக்க
த ட்டமிட்டது.

இதன் காரணமாக இந்த இடங்களில் உள்ள ரய ல்ேவ

ஊழியர்கைள

தான்ேதான்ற த்தனமாக

ெபான்மைலக்கு

இடமாற்றம்

ெசய்ய ஆரம்ப த்தது. ச க்கன சீரைமப்புத் த ட்டம், ஆட்குைறப்பு நடவடிக்ைக
ேபான்றைவ ெதன்னிந்த ய ரய ல்ேவய ல் புகுத்தப்பட ஆரம்ப த்தன.
1928 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்த ல் 3200 ெதாழிலாளர்கள் ேவைலநீக்கம்
ெசய்யப்படுவார்கள்

என்றும்

மீதமுள்ள

ெதாழிலாளர்களுக்கு

த றைம ேதர்வு ைவக்கப்படும் என்றும் இந்த அற வ ப்பு கூற யது.
ெதாழிலாளிகள் இைதக் கடுைமயாக எத ர்த்தனர்,
மறுத்தனர்.

ெதாழில்
ஆனால்

மிரட்டலுக்கு பணிய

பல்ேவறு க ைளகளும் டிவ ஷன் சங்கங்களும் ஒன்றாக

இைணக்கப்பட்டு டி.க ருஷ்ணசாமி ப ள்ைளைய தைலவராகக் ெகாண்டு
ஒரு

மத்த ய

ேவைலந றுத்தக்குழு

ச ங்காரேவலரும்,

அைமக்கப்பட்டது.

இக்குழுவ ல்

முகுந்தலால் சர்க்காரும் இடம்ெபற்றனர்.

அவர்கள்

இருவரும், பல்ேவறு இடங்களுக்குச் ெசன்று ரய ல்ேவ ெதாழிலாளிகளுக்கு
உற்சாகமூட்டினார்கள். ஜூன் மாத இறுத ய ல் நாகப்பட்டினம், ேபாத்தனூர்
மற்றும்

ெபான்மைல

சம்மத க்க மறுத்தனர்.

ெதாழிலாளிகள்

ெதாழில்

த றைமத்

ேதர்வுக்கு

இதைனத் ெதாடர்ந்து ந ர்வாகம் பணிமைனகைள

மூடி கதவைடப்புச் ெசய்தது.
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இைதக் கண்ட ேபாராட்டக்குழு ஜூன் 30ஆம் ேதத யன்று ந ர்வாகத்த ற்கு
இறுத எச்சரிக்ைக வ டுத்தது.

ஆட்குைறப்பு உத்தரைவ த ரும்பப்ெபற்று

ெதாழில் த றைம ேதர்ைவ உடேன ரத்து ெசய்யாவ டில் ஜூைல 14ஆம்
ேதத முதல் ெபாது ேவைலந றுத்தம் ெதாடங்கப்படும் என்று அற வ த்தது.
ஆனால் ந ர்வாகம் ப டிவாதமாக இருந்தது.
ேதத

நள்ளிரவ ல்

ந ர்வாகத்த ல்

ேவைலந றுத்தம்

இன்ஜின்

எனேவ ஜூைல 10ஆம்

துவங்க யது.

டிைரவர்கள்,

அந்த

பயர்ேமன்கள்,

ரய ல்ேவ

கார்டு,

டிக்ெகட்

ெகாடுப்பவர், பரிேசாத ப்பவர், ரய ல் ந ைலய அத காரிகள் அைனவரும்
ஆங்க ேலயராக

இருப்பார்கள்

அல்லது

ஆங்க ேலய

-

இந்த யர்களாக

இருப்பார்கள். கலாச ெதாழிலாளிகள், சுத்தம் ெசய்ேவார், சுைம தூக்குேவார்,
பணிமைன சாதாரண ெதாழிலாளர்கள் ஆக ேயார் மட்டுேம இந்த யர்கள்.
ேவைலந றுத்தம் பலத்த ேமாதல்கைள சந்த த்தது. பல இடங்களில் ச க்னல்
வ ளக்குகள்,

மின்சார கம்ப கள்,

தந்த

கம்ப கள் நாசம் ெசய்யப்பட்டன.

தாம்பரத்த ல் ரய ல் ஊழியர்கள் மற யல் ெசய்தனர்.
ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.

20ஆம் ேதத

அவர்கள் 28 ேபர்

காைலய ல் ெசன்ைனக்கு வந்த

ரய ல்கள் ஆங்காங்கு ரய ல்ேவ ஊழியர்களால் தடுத்து ந றுத்தப்பட்டது.
ச ல இடங்களில் டிைரவர்களும், பயர்ேமன்களும் வண்டிய லிருந்து இழுத்து
ெவளிேய தள்ளப்பட்டனர். தூத்துக்குடிய ல் ெபரும் ேபாராட்டம் நைடெபற்றது.
ரய ல் ஊழியர்களும், உள்ளூர் மக்களுமாக ஆய ரம் ேபர் அத ல் பங்ேகற்றனர்.
தூத்துக்குடி, வ ழுப்புரம் ேபான்ற இடங்களில் துப்பாக்க ச்சூடு நடத்தப்பட்டது.
பல

நூற்றுக்கணக்கான

ெதாழிலாளிகள்

ைகது

ெசய்யப்பட்டனர்.

காட்டுக்குப்பம், அம்பாத்துைர, பூதலூர், வ க்க ரவாண்டி ேபான்ற இடங்களில்
ரய ல்கள் தடம் புரளும்படி ெசய்யப்பட்டன. மணியாச்ச , மாயவரம், வ ழுப்புரம்,
மதுைர,

வ க்க ரவாண்டி,

பன்ருட்டி,

ெநல்லிக்குப்பம்,

பூதலூர் ேபான்ற

இடங்களில் ரய ல்ேவ ெதாழிலாளிகளுக்கும், காவல்துைறக்கும் இைடேய
பல ேமாதல்கள் நைடெபற்றது.

ஆங்க ேலய அரசாங்கம் ேபாராடுக ன்ற

ெதாழிலாளிகள் மீது ெபரும் அடக்குமுைறைய கட்டவ ழ்த்துவ ட்டது. தமிழகம்
முழுவதும்

ஆங்க ேலய

நைடெபற்றன.

ரய ல்

ந ர்வாகத்ைதக்

கண்டித்து

கூட்டங்கள்

ஈேராடு நகரில் மட்டும் மூன்று கண்டனக் கூட்டங்கள்

நடந்தன. இவற்ற ல் இரு கூட்டங்களில் ெபரியார் கலந்துெகாண்டு ரய ல்ேவ
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ெதாழிலாளிக்கு ஆதரவு ெகாடுத்தார்.
ஆங்க ேலய அரசாங்கம் இந்தப் ேபாராட்டம் பலமாக வருவைத கண்டு
ஆத்த ரம் ெகாண்டு ேவைலந றுத்தக்குழுவ ன் முக்க ய உறுப்ப னர்கைள
ைகது

ெசய்ய

த ட்டமிட்டது.

அதன்படி

ஜூைல

27ஆம்

ேதத யன்று

ந ர்வாகக்குழு உறுப்ப னர்கள் அைனவைரயும் காவல்துைற ைகது ெசய்தது.
அேத ேநரத்த ல் கடும் ஒடுக்குமுைறையயும் ெதாழிலாளிகள் மீது ஏவ யது.
வழிகாட்டும் தைலவர்கள் அைனவரும் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்ட ப ன்
தற்காலிக குழு என்ற ெபயரில் ேதான்ற ய ஒரு குழு ேவைலந றுத்தத்ைத
வாபஸ் ெபற்றது.
பலமாத
அந்த

காலம்

இந்த ேவைலந றுத்தத்ைத ெவற்ற கரமாக்குவதற்காக
ெதாடர்ந்து

பல

ெதாழிலாளிகளுக்கு

முகுந்தலால்

சர்க்காரும்

ரய ல்

ந ைலயங்களுக்குச்

ஊக்கமூட்டி

ஜூைல

23ஆம்

வந்த

ச ங்காரேவலரும்,

ேதத

தஞ்ைசய லிருந்து

த ருச்ச க்கு ெசல்லும் வழிய ல் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
ெதாழிற்சங்க

அலுவலகம்

காவல்துைறய னரால்

ப ன்னர் ைகப்பற்றப்பட்டது.

ெசன்று

இைதத்ெதாடர்ந்து
ேசாதைனய டப்பட்டு

‘ெதாழிலாளர்’ பத்த ரிைக அலுவலகமும்

ேசாதைனய டப்பட்டு நூற்றுக்கணக்கான ேதாழர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
இந்த தைலவர்கைள வ டுதைல ெசய்யக்ேகாரி ெசன்ைனய ல் அைனத்து
ெதாழிற்சங்கங்களும்

ேசர்ந்து

பல்லாய ரக்கணக்கான

பங்ேகற்ற மிகப் ெபரும் ஊர்வலத்ைத நடத்த னர்.

ெதாழிலாளர்

இேதேபான்று த ருச்ச

நகரிலும் ெபரும் கண்டன ஊர்வலம் நடந்தது.
� ெதாடரும்
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சிங்காரேவலருக்கு 10 ஆண்டு கடுங்காவல்
- என்.ராமக ருஷ்ணன்
-டிசம்பர் 15, 2019

…
த ருச்ச

ச ைறக்கு அைழத்து வரப்பட்ட ச ங்காரேவலைர ஆங்க ேலய

ச ைற கண்காணிப்பாளர் ச ைறக்குள் அைழத்து ெசல்லும் காட்ச
ேநற்ைறய ெதாடர்ச்ச
ச ங்காரேவலர்,

முகுந்தலால்

சர்க்கார்

மற்றும்

16

ேபர்

மீது

அரசாங்கத்த ற்ெகத ராக சத ெசய்தது உள்ளிட்டு பல குற்றச்சாட்டுகைளக்
ெகாண்ட குற்றப் பத்த ரிைகைய ஆங்க ேலய அரசாங்கம் நீத மன்றத்த ல்
தாக்கல்

ெசய்தது.

முதல் சத வழக்காகும்.

இதுதான்

அன்ைறய

ெசன்ைன

ராஜதானிய ன்

சாட்ச யங்கைள ேசகரிக்க ச றப்பு அத காரிகள்

ந யமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் 400 ேபரிடமிருந்து சாட்ச யங்கள் ேசகரித்தனர்.
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அத ல் 157 சாட்ச யங்கைள த ருச்ச நீத மன்றம் வ சாரித்தது. அரசாங்கம் தன்
சார்ப ல் 300 ஆவணங்கைள நீத மன்றத்த ற்கு சமர்ப்ப த்தது.
என்ன குற்றச்சாட்டு?
குற்றம் சாட்டப்பட்ட 18 ேபரும் ரய ல்கைள ந றுத்த
ெசய்யக்கூடியவர்களின்

பாதுகாப்புக்கு

ஆபத்து

அத ல் பயணம்

வ ைளவ க்க

சத

ெசய்தார்கள் என்று கூறப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்காக ேகாைவ
என்.எஸ்.ராமசாமி அய்யங்கார், எம்.ேக.வ ஜயராகவன், ஏ.எஸ்.எம்.சுந்தரம்
ேபான்ற வழக்கற ஞர்கள் வாதாடினர்.

ச ங்காரேவலருக்காக ந யூெஜண்ட்

க ராண்ட், ேக.எஸ்.க ருஷ்ண சாமி அய்யங்கார், ப ரபல காங்க ரஸ் தைலவர்
எஸ்.சத்த யமூர்த்த ஆக ேயார் வாதாடினர்.
முைற இருந்தது.

அவர்கள் சமூகத்த ல் ப ரபலமானவர்கள் என்று

கூறப்பட்டு ஜூரிகள் ஆக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.

இந்த வழக்க ல் ஜூரிகளாக

இருந்தவர்கள் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 18 ேபரில் 4 ேபர் தான் குற்றவாளிகள்
என்றும்

இதரர்கள்

குற்றவாளிகள்

இல்ைலெயன்றும்

ெபாதுவாக ஜூரிகளின் கருத்ைத நீத பத

கூற னார்கள்.

ஏற்க ேவண்டும்.

ஆனால்

இந்த வழக்ைக வ சாரித்த நீத பத லட்சுமணராவ் என்பவர் அந்த முடிைவ
ஏற்கவ ல்ைல. குற்றம்சாட்டப்பட்ட 18 ேபரில் 15 ேபர் குற்றவாளிகள் என்றும்,
இதரர்கள் குற்றமற்றவர்கள் என்று கூற

ச ங்காரேவலர், க ருஷ்ணசாமி

ப ள்ைள, முகுந்தலால் சர்க்கார் உள்ளிட்டு 14 ேபருக்கு 10 ஆண்டு கடுங்காவல்
தண்டைன வ த த்தார். ெபருமாள் என்ற ெதாழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டைன
வ த த்து அந்தமானுக்கு அனுப்ப னார்.

இந்த தண்டைனைய எத ர்த்து

ெசன்ைன உயர்நீத மன்றத்த ல் ேமல்முைறயீடு ெசய்யப்பட்டது.

வழக்ைக

வ சாரித்த அந்த நீத மன்றம் சத என்பது ெபரிய குற்றங்கைள புரிவதற்கான
முயற்ச

என்று

சாட்ச யங்கள்

த ட்டவட்டமாக

கூற பலருக்கு தண்டைனைய குைறத்தது.

ந ரூப க்கவ ல்ைல

என்று

ச ங்காரேவலர் உள்ளிட்டு 14

ேபருக்கு 10 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டைன என்பைத 2 ஆண்டு கடுங்காவல்
தண்டைனயாக குைறத்தது. ஆயுள் தண்டைன வ த க்கப்பட்ட ெபருமாளுக்கு
மட்டும் அந்த தண்டைன உறுத ெசய்யப்பட்டது.

அவர் 1937ஆம் ஆண்டில்

ராஜாஜி தைலைமய ல் ெசன்ைன மாகாணத்த ல் காங்க ரஸ் அைமச்சரைவ
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அைமந்தேபாதுதான் வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார்.
இவ்வாறு முதல் த ருச்ச

சத

வழக்கு என்று அற யப்பட்ட ரய ல்ேவ

ேபாராட்ட வழக்கு முடிவைடந்தது.

ச ங்காரேவலர் உள்ளிட்ட தண்டைன

ெபற்றவர்கள்

த ருச்ச

மத்த ய

முக்க யமான

சம்பவத்ைத

ச ைறய ல்

இங்ேக

அைடக்கப்பட்டனர்.

குற ப்ப டுவது

அவச யம்.

ஒரு
இந்த

ேபாராட்டம் துவங்கப்பட்டேபாது, ெபரியார் ஈேவரா அைத ஆதரிக்கவ ல்ைல.
அப்ேபாது

ஆட்ச ய லிருந்த

காங்க ரஸ்காரர்களும்
தூண்டிவ டுவதாக

நீத க்கட்ச க்கு

ப ராமணர்களும்

அவர்

ெதால்ைல
இந்த

கருத னார்.

தருவதற்காகேவ

ேவைல

ந றுத்தத்ைத

ந ர்வாகத்ேதாடு

இணங்க

ேபாகும்படிதான் ெதாழிலாளிய டம் அவர் கூற னார். ஆனால் ெதாழிலாளிகள்
அைத ஏற்கவ ல்ைல.

அவர்களில் அத கம் ேபர் ெபரியாரின் சுயமரியாைத

இயக்கத்ைத ேசர்ந்தவர்கள். ெபரியாரிடம் அத க மரியாைத ெகாண்டவர்கள்.
எனேவ

ெபரியார்

ப ன்னர்

இந்த

ேவைலந றுத்தத்ைத

ஆதரித்தார்.

அரசாங்க தைடச் சட்டத்ைத மீற ரய ல்ேவ ெதாழிலாளிகளுக்கு ஆதரவாக
ேபச யதாக அவைரயும், கண்ணப்பர், ஈஸ்வரன், மாரியப்பன் மற்றும் சுப்பு
ேபான்ேறாைரயும் ைகது ெசய்து வழக்கு ெதாடுத்தது.

எனேவ ெபரியார்

உள்ளிட்டு அவர்கள் அைனவரும் பல வாரக் காலம் ச ைறய ல் ைவக்கப்பட்டு
ப ன்னர் ஜாமீனில் ெவளிவந்தனர்.

எத ர் வழக்காடப் ேபாவத ல்ைல

என்றும் வ சாரைணய ல் கலந்து ெகாள்ள ேபாவத ல்ைல என்றும் அவர்
அற வ த்துவ ட்டார்.
எனேவ

தீர்ப்பு

ேவண்டிய ருக்கும்

வழங்கும்
என்று

நாளன்று

கருத ய

தான்

ஈேவரா

ச ைறக்கு

ெசல்ல

ெபட்டிப்படுக்ைகயுடன்

நீத மன்றத்த ற்கு வந்தார். ஆனால் அவர்மீதும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மீதும்
சுமத்தப்பட்ட வழக்ைக அரசாங்கம் த ரும்பப் ெபற்றுக்ெகாண்டெதன்றும்
அவர்கள் த ரும்ப ப் ேபாகலாம் என்றும் நீத பத கூற னார்.

இந்த தீர்ப்பு

ெபரியாருக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது என்றும் அவர் மன வருத்தத்துடன்
வீடு

த ரும்ப னார்

என்றும்

அவர்

வாழ்க்ைக

வரலாைற

எழுத யுள்ள

சாமி.ச தம்பரனார் குற ப்ப ட்டுள்ளார்.
இரண்டு

ஆண்டு
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அனுபவ த்துவ ட்டு

ச ங்காரேவலரும்,

இதரர்களும்

1930ஆம்

ஆண்டில்

ெவளிவந்தனர். அப்ேபாது ச ங்காரேவலருக்கு 70 வயது முடிந்து 71 ஆவது
வயது துவங்க ய ருந்தது. அவர் உடல் ந ைல மிகவும் பாத க்கப்பட்டிருந்தது.
பக்கவாதப் பாத ப்பு இருந்தது.
அவர் உடல்ந ைல இல்ைல.
குடி ெகாண்டிருந்தது.

அதனால் களப்பணி ஆற்றும் அளவ ற்கு
ஆனால் அவரிடம் ெதளிவான ச ந்தைன

எனேவ மார்க்ச ய கருத்துக்கைள வ ளக்க யும்,

வ ஞ்ஞான முன்ேனற்றம், மூட நம்ப க்ைக ஒழிப்பு, பகுத்தற வு இயக்கங்கள்,
ப ரபஞ்ச அைமப்பு மற்றும் கடவுள் மறுப்பு ேபான்றைவ குற த்து ஏராளமான
கட்டுைரகைள

எழுத னார்.

தன்ைன

சந்த க்க

வரும்

ேதாழர்களுக்கு

வ ளக்கவுைர அளித்தார். ெபரியாரின் சுயமரியாைத இயக்கத்த ற்கு ச றந்த
அற வுப் பங்களிப்பு ெசய்தார்.
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைகய ேலேய

ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன.

Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.
இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர
குைறந்துள்ளன.

எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்
ெபறுக ன்றன.
இருப்பதால்,

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
அவற்ைற

ேமற்கூற ய

ேபான்ற வடிவங்களில்

கருவ கைளக்

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக
க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
மின்புத்தகங்கைள

ProjectMadurai.com

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

எனும்
உன்னத

குழு

தமிழில்

ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?
அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு,

தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும்,

பத வர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.
அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,
புைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல்ேவறு
தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ைத

எழுத ய

மூல

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்
மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு

வைலப்பத வும்

அதற்ெகன்ேற

ஒருச ல

அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்
ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம
அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள
மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்
பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால்

“All

Rights

Reserved”

என்று

வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்
அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்
அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள
பத வுகள்

ந ைறய

எண்ணம் இருக்கும்.

வாசகர்கைளச்

உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது
ெசன்றைடய

ேவண்டும்

என்ற

நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய
புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

அவர்களுைடய
ஆனால்

நாங்கள்

பைடப்புகைள
வாசகர்களின்

வைலப்பத வு
ேதடிக்

முகவரிகளில்

கண்டுப டித்து

ச ரமத்ைதக்

குைறக்கும்

கூட

படிக்கலாம்.
வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு
முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப்

ேமலும்
படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்
காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள
இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்
எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்கீழ்

அவர்களது

பைடப்புகைள

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள்

முடிந்து

அனுமத

வழங்கப்பட்ட

தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com

எனும்

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

ெசயல்படுக ன்ற
என்னெவனில்

ஒரு

முழுக்க

வைலத்தளம்

தமிழில்

ந ைறய

முழுக்க
ஆகும்.

தன்னார்வலர்களால்
இதன்

மின்புத்தகங்கைள

ஒேர

ேநாக்கம்

உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள்,

ebook

reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு
என்ன லாபம்?
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ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்
ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு
பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும் பத வுகைள எடுத்துத்தான்
நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்
இலவசமாகேவ

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,

அவற்ைறெயல்லாம்

ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்
தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற
கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல
வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல்

எடுப்பைத

அனுமத க்கும்

வைலதளங்கள்

ஏேதனும்

தமிழில்

உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும்

தமிழில்

உள்ள

வைலதளங்கள்

நகல்

எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்த ன் கீழ் அவரது
பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>
உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்
பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a m i l E b o o k s . c o m எனும்
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு

கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.

அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்
புத்தகங்கள் அைமயும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற
வ ரும்புக ேறாம்.

இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்
அவற்ைற

மின்புத்தகங்களாக

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக
உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.
ேமலும்

இைவ

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய
வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

எனும்

முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

உங்களது

உங்களது

ேவண்டுேகாைள

மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?
அவர்கைளயும்

அவர்களது

பைடப்புகைளயும்

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு

அவர்களுைடய

ெசாந்த

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.

முயற்ச ய ல்

மின்புத்தகம்

ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட்டு

அடுத்தடுத்த

எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்
பத வுகள்

காணப்படும்.

அைவ

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
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அவற்ைறெயல்லாம்

ெபாதுவான

தைலப்ப ன்கீழ்

ஒன்றாகத்
வைகப்படுத்த

த ரட்டி

ஒரு

மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத்

தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்
கருவ கள்

ெமாழி

மற்றும்

மற்றும்

இனக்குழுக்கள்

அற வுத்ெதாகுத கள்,

சார்ந்த

ெமய்ந கர்வளங்கள்,

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப,

தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்
ெதாகுத களும்,

வளங்களும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr
eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய

ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள்

பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு

ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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ெமன்ெபாருட்கள்,

க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச
அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்
� h t tp : / / O p e n S t r e e t M a p . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்
� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்
� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க

ெசயல்படுத்த

உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேறனும் பங்களிக்க
இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
ெமன்ெபாருட்கள்
100%

அறக்கட்டைளய ன்
யாவும்

அைனவருக்கும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

ெசயல்கைளயும்,

இந்த

ெசயல்கள்,

இைணப்ப ல்

த ட்டங்கள்,

ெபாதுவானதாகவும்,

இருக்கும்.இந்த
மாத

அற க்ைக,

இைணப்ப ல்
வரவு

ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,
Mozilla ஆக ய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,
கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்
காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்
ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும் வங்க க் கணக்க ல் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன
வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம்.

அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
www.Kaniyam.com
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