ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்
ஏற்காடு இளங்ேகா
yercaudelango@gmail.com

www.Kaniyam.com

2

FreeTamilEbooks.com

மின்னூல் ெவளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com

உரிைம - CC-BY-SA-NC கிரிேயடிவ் காெமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம்,
பகிரலாம்.

பதிவிறக்கம் ெசய்ய - http:
//FreeTamilEbooks.com/ebooks/social_woman_activists

அட்ைடப்படம் - ெலனின் குருசாமி - guruleninn@gmail.com

மின்னூலாக்கம் - ஐஸ்வர்யா ெலனின் aishushanmugam09@gmail.com

கணியம் அறக்கட்டைள
(Kaniyam.com/foundation)
This Book was produced using LaTeX + Pandoc

ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

மின்னூல் ெவளீயீடு
மின்னூல் ெவளியீட்டாளர்: http://freetamilebooks.com
அட்ைடப்படம்: ெலனின் குருசாமி - guruleninn@gmail.com
மின்னூலாக்கம்: ஐஸ்வர்யா ெலனின் - aishushanmugam09@gmail.com
மின்னூலாக்க ெசயற்த ட்டம்: கணியம் அறக்கட்டைள - kaniyam.com/foundation

Ebook Publication
Ebook Publisher: http://freetamilebooks.com
Cover Image: Lenin Gurusamy - guruleninn@gmail.com
Ebook Creation: Iswarya Lenin - aishushanmugam09@gmail.com
Ebook Project: Kaniyam Foundation - kaniyam.com/foundation

This Book was produced using LaTeX + Pandoc

www.Kaniyam.com

5

FreeTamilEbooks.com

ெபாருளடக்கம்
என்னுைர . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1. சாவ த்த ரிபாய் பூேல . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2. சாரா கார்ெனசன் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

3. ேராசா பார்க்ஸ்

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

4. ேராசா லம்சம்பர்க் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

5. க ளரா ெஜட்க ன்

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

6. சூசன் ப ரவுெனல் அந்ேதானி . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

7. ேசாேஜார்னர் ட்ரூத் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

8. எம்மலின் பான்கர்ஸ்ட்

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

10.ஆன்னி ப ராங்க் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

11.ேபகம் ேராக்க யா . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

12.அெலக்சாண்டிரா ெகாலந்தாய்

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

13.எலிசெபத் ப ைர . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

14.ச யாங் ஜிங்யு . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

9. ேஹரியட் டப்மன்

15.வ ல்மா எஸ்ப ன் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Reference : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ஆச ரியர் பற்ற ய குற ப்பு . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
FREETAMILEBOOKS.COM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
கணியம் அறக்கட்டைள . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
நன்ெகாைட . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

6

ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

என்னுைர
மனித
ெதாடர்ந்து

உரிைமகளுக்கானப்
நடந்து

ெகாண்ேட

ேபாராட்டம்
தான்

என்பது

உலக

இருக்க றது.

கல்வ

அளவ ல்
கற்கும்

உரிைம, ேபச்சுரிைம, எழுத்துரிைம, வாக்களிக்கும் உரிைம, ேதர்தலில்
ேபாட்டிய டும் உரிைம, வ வாகரத்து, ெசாத்துரிைம மற்றும் பாலின சமத்துவம்
ேபான்றைவ காலம் காலமாகப் ெபண்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளன. பற்பல
ெபண்ணியவாத களும், ெபண் தைலவர்களும், ெபண் புரட்ச யாளர்களும்
ெதாடர்ந்து ேபாராடியதன் வ ைளவாகத் தற்ேபாது இந்த உரிைமகைளப்
ெபற முடிந்தது. ேமலும் அடிைமத்தனத்த ற்கு எத ராகவும், இன ஒழிப்புக்கு
எத ராகவும் ெபண்கள் ேபாராடினார்கள்.
ஆர்ப்பாட்டங்கள்,

ஊர்வலங்கள்,

ெபண்கள் ஈடுபட்டனர்.
பல

நாடுகளில்

எனப்

ேபாராட்டத்த ல்

அது தவ ர ஆயுதம் தாங்க ய ேபாராட்டங்களிலும்

ெபண்கள்

ஈடுபட்டனர்.

உய ைரத் த யாகம் ெசய்துள்ளனர்.
அனுபவ த்தனர்.

ேபரணிகள்

இப்படி

பல

ெபண்கள்

தங்களது

பலர் ச ைறக் ெகாடுைமகைளயும்

நைடெபற்ற

பல்ேவறு

ேபாராட்டங்களின்

வ ைளவாகேவ மனித உரிைமயும், பாலின சமத்துவமும் க ைடக்கப் ெபற்றன.
இருப்ப னும் முழுைமயான சமத்துவம் என்பது இன்னும் க ைடக்கவ ல்ைல.
ெபண்கள் தங்களின் உரிைமகளுக்காக ெதாடர்ந்து ேபாராடிக் ெகாண்ேட
இருக்க ன்றனர்.

இவர்களுக்கு ஆதரவாக முற்ேபாக்கு அைமப்புகளும்,

கம்யூனிஸ்டுகளும் ெதாடர்ந்து இவர்களுடன் ேசர்ந்து ேபாராடுக ன்றனர். ஒரு
சமத்துவமான சமூக அைமப்பு ேதான்றும் வைர ேபாராட்டங்கள் ெதாடர்ந்து
ெகாண்ேட தான் இருக்கும்.
இந்த புத்தகத்ைத எழுதுவதற்கு என உதவ புரிந்த எனது மைனவ
த ருமிகு. இ. த ல்ைலக்கரச அவர்களுக்கு நன்ற . இந்தப் புத்தகத்ைத தட்டச்சு
ெசய்து ெகாடுத்த த ருமிகு.

ம.

இலட்சுமித ருேவங்கடம் அவர்களுக்கும்,

ப ைழத் த ருத்தம் ெசய்துக் ெகாடுத்த ஓய்வு ெபற்ற தைலைமயாச ரியர்
த ருமிகு.
நன்ற .

நா.

க ருஷ்ணமூர்த்த

அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த

எனது 105ஆவது புத்தகத்ைத ெவளிய ட்ட Free Tamil Ebooks.Com
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1. சாவித்திரிபாய் பூேல

…
இந்த யாவ ன் முதல் ெபண் ஆச ரியர் என்க ற ெபருைமக்குரியவர்
சாவ த்த ரிபாய் பூேல (Savitribai phule) ஆவார். இவர் இந்த யாைவச் ேசர்ந்த
ஒரு சமூகச் சீர்த ருத்தவாத , கல்வ யாளர் மற்றும் எழுத்தாளரும் ஆவார்.
ெபண்களின் கல்வ க்காகவும், அவர்களின் உரிைமக்காகவும், தன் வாழ்நாள்
முழுவதும் பாடுபட்டார். சாத மற்றும் பாலினப் பாகுபாடுகளுக்கு எத ராகவும்
ெதாடர்ந்துப் ேபாராடி வந்தார்.

இவர் இந்த யப் ெபண்ணிய இயக்கத்த ன்

முன்ேனாடியாகவும் த கழ்ந்தார்.
ப றப்பு
இவர் மகாராஷ்டிர மாந லத்த ல் சதாரா மாவட்டத்த ல் உள்ள ைநேகான்
(Naigaon) என்னும் க ராமத்த ல் 1831ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 3 அன்று ப றந்தார்.
இக்க ராமம் புேனவ ல் இருந்து 50 க .மீ.
தந்ைத ஒரு பணக்கார வ வசாய

ெதாைலவ ல் உள்ளது.

இவரது

மற்றும் க ராமத்துத் தைலவராகவும்

இருந்தார். அக்காலத்த ல் ந லவ ய வழக்கப்படி இவருக்கு 9 வயது இருக்கும்
ேபாது, 13 வயதுைடய மகாத்மா ேஜாத ராவ் பூேல (Jyotirao Phule) என்பவருக்கு
சாவ த்த ரிபாைய

1840ஆம்

ஆண்டில்

த ருமணம்

ெசய்து

ேஜாத ராவ் பூேல முற்ேபாக்கு ச ந்தைன ெகாண்டவர்.
www.Kaniyam.com
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சீர்த ருத்தவாத யாகவும் வ ளங்க னார். ெபண்களும் கல்வ பய ல ேவண்டும்
என்பைத வலியுறுத்த வந்தார்.
ஆச ரியர்
த ருமணத்த ன்

ேபாது

சாவ த்த ரிபாய்

கல்வ யற வு

இல்லாதவராக

இருந்தார். அக்காலத்த ல் கல்வ உரிைம என்பது ெபண்களுக்கு க ைடயாது.
ேமலும் ப றப்படுத்த மக்களுக்கும் கல்வ

என்பது மறுக்கப்பட்டு வந்தது.

ேஜாத ராவ் பூேல கல்வ யற வு உைடயவர். அவர் யாருக்கும் ெதரியாமல் தன்
மைனவ சாவ த்த ரிபாய்க்கு 4 ஆண்டுகள் கல்வ கற்றுக் ெகாடுத்தார்.
சாவ த்த ரிக்கு கல்வ கற்றுக் ெகாடுப்பது ெதரிந்தவுடன் இருவைரயும்
வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேய துரத்த வ ட்டனர். ெவளிேயற ய ேபாத லும், அவர்
படிப்பைத ந றுத்தாமல் ெதாடர்ந்து படித்தார். இவர் தனது ஆரம்பக் கல்வ ைய
தனது கணவர் மூலம் ெபற்றார். ப றகு அகமத் நகரில் உள்ள ஒரு அெமரிக்க
மிஷனரி ந றுவனத்த ல் ஆச ரியர் பய ற்ச ெபற்றார்.
(Cynthia Farrar) என்பவரால் நடத்தப்பட்டது.

இது ச ந்த யா பரார்

அதன் ப ன்னர் ேமலும் ஒரு

ஆச ரியர் பய ற்ச ைய புனாவ ல் இயங்க ய நார்மல் ஸ்கூலில் (Normal School)
முடித்தார்.

இதன் மூலம் இந்த யாவ ன் முதல் ெபண் ஆச ரியர் என்க றப்

புகைழப் ெபற்றார்.
கல்வ ப் பணி
ஆச ரியர் பய ற்ச ைய முடித்தப் ப றகு புேனவ ல் உள்ள மஹர்வாடாவ ல்
ெபண்களுக்கு கல்வ கற்ப க்கும் பணிைய சாவ த்த ரிபாய் ெதாடங்க னார்.
ேஜாத ராவ், சாவ த்த ரிபாய் இருவரும் புேனவ ல் உள்ள ப ேட வாடா (Bhide
wada) என்னும் இடத்த ல் ெபண்களுக்கான முதல் நவீன ெபண்கள் பள்ளி
ஒன்ைற ந றுவ னர். இத ல் 9 மாணவ கள் ேசர்ந்தனர்.
இப்பள்ளி
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ெதாடங்கப்பட்டது.
இருந்தார்.

மாதத்த ல்

மூடப்பட்டு,

ப றகு

ேவறு

ஒரு

இடத்த ல்

இப்பள்ளிய ன் தைலைமயாச ரியராக சாவ த்த ரிபாய்

இதன் மூலம் இந்த யாவ ன் முதல் ெபண் தைலைமயாச ரியர்

என்க ற ெபருைமக்கும் உரியவர் ஆனார். சாவ த்த ரிபாய் மற்றும் ேஜாத ராவ்
பூேல ஆக ய இருவரும் ேஜாத ராவ ன் தந்ைத வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தனர்.
www.Kaniyam.com

10

FreeTamilEbooks.com

ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

…
சாவ த்த ரிபாய் ெபண்களுக்கு கல்வ

ேபாத க்கும் பணி ப டிக்காததால்

தம்பத யைர வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயற்ற னார்.
ேஜாத ராவ ன்
குடிேயற னர்.

நண்பரான
அங்கு

உஸ்மான்

பாத்த மா

ெநருக்கமாக பழக னார்.

ேபகம்

ேஷக்க ன்

வீட்டில்

ேஷக்குடன்

இவர்கள்

சாவ த்த ரிபாய்

ப ன்னர் மிக ெநருங்க ய ேதாழியாக மாற னர்.

பாத்த மா ேஷக்க ற்கு ஏற்கனேவ படிக்கத் ெதரியும். அவைர ஆச ரியர் பய ற்ச
ேமற்ெகாள்ள ேஜாத ராவ் ஊக்குவ த்தார். அவர் ஆச ரியர் பய ற்ச ெபற்றதன்
மூலம் இந்த யாவ ன் முதல் முஸ்லீம் ெபண் ஆச ரியர் என்க றப் ெபருைமையப்
ெபற்றார்.
சாவ த்த ரிபாய் மற்றும் பாத்த மா ஆக ய இருவரும் ேஷக் வீட்டில்
ஒரு பள்ளிைய 1849ஆம் ஆண்டில் த றந்தனர்.
மற்றும்

ேஜாத ராவ்

பூேல

ஆக ய

இருவரும்

சாவ த்த ரிபாய் பூேல
ேசர்ந்து

இரண்டு

கல்வ

அறக்கட்டைளகைள 1850ஆம் ஆண்டில் ந றுவ னர். ப ற்படுத்தப்பட்டவர்கள்,
சூத்த ரர்கள் என ப ன்தங்க ய ெபண்களுக்குக் கல்வ புகட்டினர்.
ெபண்களின் ந ைலைய முன்ேனற்ற அவர்களுக்கு கல்வ
புகட்டினார்.

இவர் ெபண் ப ள்ைளகளுக்கு கல்வ

சாத சேகாதரர்களுக்குப் ப டிக்கவ ல்ைல.
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…
துரத்த னார். பள்ளிக்கு இடம் ெகாடுக்க யாரும் தயாராக இல்ைல. மக்களும்
தங்கள் ப ள்ைளகைளப் பள்ளிக்கு அனுப்பத் தயாராக இல்ைல.
கற்பதனால்

ஏற்படும்

பள்ளிய ல் ேசர்த்தார்.

நன்ைமகைள

வ ளக்க க்

கூற ,

கல்வ

ப ள்ைளகைளப்

ெவவ்ேவறு சாத ையச் ேசர்ந்த குழந்ைதகளுக்குக்

கல்வ கற்ப த்தார். இத்தம்பத ய னர் ெமாத்தம் 18 பள்ளிகைளத் த றந்தனர்.
சாவ த்த ரிபாய் கல்வ ப் பணி ெசய்வைதக் கண்டு பழைமவாத களும்,
ேமல் சாத ய னரும் கடுைமயாக எத ர்த்தனர்.

இவர் பள்ளிக்குச் ெசல்லும்

ேபாது ேசற்ைறயும், சாணத்ைதயும், மனித மலத்ைதயும் இவர் மீது வீச , ெகட்ட
வார்த்ைதகளால் த ட்டினர்.

இைதெயல்லாம் இவர் சக த்துக் ெகாண்டார்.

பள்ளிக்குச் ெசல்லும் ேபாது ேவேறார் மாற்று ேசைலயும் எடுத்துச் ெசன்றார்.
பள்ளிக்குச் ெசன்ற ப றகு ேவறு ேசைலைய அணிந்து ெகாண்டார்.
ப ற பணிகள்
இவர் ச றந்த கவ ஞரும் ஆவார்.
ேநயத்ைத

உயர்த்த ப்

ப டித்தார்.

அைனவரும் சமம் எனும் மனித
வ தைவப்

ெபண்களின்

தைலைய

ெமாட்ைடயடிப்பைதக் கண்டித்து, நாவ தர்கைள த ரட்டி 1863ஆம் ஆண்டில்
மிகப் ெபரிய ேபாராட்டத்ைத நடத்த னார்.

தனது வளர்ப்பு மகன் யஸ்வந்த்

ராவ் மற்றும் சாவ த்த ரியும் ேசர்ந்து ஒரு மருத்துவமைனைய அைமத்தனர்.
ப ேளக் ேநாயால் பாத க்கப்பட்டவர்களுக்கு ச க ச்ைச அளித்தனர்.
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ேநாயால்

கங்காராம்

பாத க்கப்பட்டவருக்கு

என்பவைர

ேசர்த்தார்.

தூக்க க்

ஆனால்

ெகாண்டு

சாவ த்த ரிபாய்

ஓேடாடி
ேபாய்

உதவ

ெசய்தார்.

மருத்துவமைனய ல்

மருத்துவமைனய ல்

மயங்க

வ ழுந்தார். சாவ த்த ரிபாய் ப ேளக் ேநாய் பாத க்கப்பட்டு 1897ஆம் ஆண்டு
மார்ச் 10 அன்று உய ரிழந்தார்.
ெகாண்டார்.

இந்த கங்காராம் உய ர் ப ைழத்துக்

சாவ த்த ரிபாய் பள்ளி துவங்க யதற்கு எத ர்ப்புத் ெதரிவ த்து

ேபாராடியவர்தான் இந்த கங்காராம்.
புகழ்
ெபண்களின் உரிைமகள் மற்றும் வ ழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த “மக ளா ேசவா”
அைமப்ைப ந றுவ னார். சாத பாகுபாடு இல்லாமல் ெபண்கள் அைனவரும்
ஒேர பாய ல் அமர ைவத்தார்.

ச சுக் ெகாைலக்கு எத ராக, “ச சுக்ெகாைல

தடுப்பு இல்லம்” என்ற ெபயரில் ஒரு ெபண்கள் தங்குமிடத்ைதத் த றந்தார்.
குழந்ைத

த ருமணத்த ற்கு

எத ராகப்

த ருமணத்த ற்கு ஆதரவு தந்தார்.

ப ரச்சாரம்

ெசய்தார்.

வ தைவ

வ தைவகள் மற்றும் வ தைவகளின்

குழந்ைதகளுக்காக ஒரு இல்லத்ைதத் ெதாடங்க னார்.
ெபண் கல்வ ,

வ தைவ மறுமணம்,

தலித் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ேடார்

உயர்வு என தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்டார்.

இவைர ச றப்ப க்கும்

வைகய ல் சாவ த்த ரிபாய் பூேல ெபயரில் ஒரு வ ருத ைன மகாராஷ்டிர அரசு
ஏற்படுத்த யுள்ளது. பல்ேவறு இடங்களில் உருவச் ச ைல ந றுவப்பட்டுள்ளது.
புேன பல்கைலக் கழகம் இவரது ந ைனவாக “சாவ த்த ரிபாய் பூேல புனா
பல்கைலக் கழகம்” என 2015 இல் மறு ெபயரிடப்பட்டது.
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2.

சாரா கார்ெனசன்

ெதன்னாப்ப ரிக்காவ ல் ந லவ ய ந றெவற க்கு எத ராகப் ேபாராடியவர்.
அங்குள்ள ெதாழிலாளர்கைள அைமப்பு ரீத யாக ஒருங்க ைணப்பத்த ல்
ெபரும் பங்கு வக த்தவர்.

இரண்டாம் உலக யுத்தத்த ற்கு எத ராகவும்,

எேதச்சத கார, பாச ச அரைச எத ர்த்தும் ேபாராடியவர்.

தன் வாழ்நாள்

முழுவதும் ெதாழிலாளர் நலனுக்காகேவ வாழ்ந்தவர்தான் சாரா கார்ெனசன்
(Sarah Carneson) ஆவார்.

அவர் தனது வாழ்நாள் இறுத வைர ஒரு சமூகப்

ேபாராளியாக வாழ்ந்து மைறந்தார்.
ப றப்பு

…
சாராவ ன் ெபற்ேறார்கள் இருவரும் க ழக்கு ஐேராப்பாவ ல் இருந்து
ெதன்னாப்ப ரிக்காவ ல் குடிேயற யவர்கள் ஆவார். இவரது தந்ைத ெஸலிக்
ரூப ன் (Zelic Rubin) ஒரு ைதயல்காரர் மற்றும் லிதுேவனியாைவச் ேசர்ந்தவர்.
தாயார் அன்னா ரூப ன். இவர் ரஷ்யாைவ ேசர்ந்தவர். இவர்கள் இருவரும்
ெதன்னாப்ப ரிக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ைய (SACP) ந றுவ யவர்களில் மிக
முக்க யமானவர்கள் இந்த ெபற்ேறாருக்கு மகளாக சாரா 1916ஆம் ஆண்டில்
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ெஜாகெனஸ்பர்க் என்னும் நகரில் ப றந்தார்.
சாரா

தனது

15ஆவது

வயத ேலேய

இளம்

கம்யூனிஸ்ட்

லீக்க ல்

உறுப்ப னர் ஆனார். ப ன்னர் தனது 18 ஆவது வயத ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
உறுப்ப னராகச் ேசர்ந்தார். கட்ச அலுவலகத்த ல் எழுதப் படிக்கத் ெதரியாத
ெதாழிலாளர்களுக்கு இரவுப் பள்ளி மூலம் எழுதப் படிக்க கற்றுத் தந்தார். ஒரு
இளம் ெபண்ணாக பாச சம் மற்றும் இரண்டாம் உலகப் ேபாருக்கு எத ராக முழு
ேநரமும் ேபாராடினார். அவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் முழு ேநர ஊழியராகவும்
ெசயல்பட்டார். ேமலும் கட்ச ய ன் புத்தகக் கைடய லும் பணியாற்ற னார்.
ெதாழிற்சங்கம்
ெதாழிற்சங்கப் பணிகளிலும் சாரா தன்ைன இைணத்துக் ெகாண்டார்.
அவர் 1936 முதல் 1940 வைர டர்பன் நகரில் புைகய ைலத் ெதாழிலாளர்கள்
மற்றும்

இந்த ய

சர்க்கைர

ஆைலத்

ெதாழிலாளர்கள்

சங்கத்த ன்

ெசயலாளராக இருந்து, அவர்களின் நலனுக்காகப் பாடுப்பட்டார்.

ப ன்னர்

ெதன்னாப்ப ரிக்க ரய ல்ேவ மற்றும் துைறமுகத் ெதாழிலாளர் சங்கங்களின்
ெபாதுச் ெசயலாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.

எனேவ இவர் ஒரு ச றந்த

ெதாழிற்சங்கவாத யாக வ ளங்க னார்.
வாழ்க்ைக
சாரா 1943ஆம் ஆண்டில் ஃப்ெரட் கார்ெனசன் (Fred Carneson) என்பவைரத்
த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார்.

அவரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உறுப்ப னராக

இருந்தார். இவர்கள் 1945ஆம் ஆண்டில் ேகப் டவுன் நகரில் குடிேயற னர். ேகப்
டவுனில் ெதன்னாப்ப ரிக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ெசயலாளராக ஃப ெரட்
ெசயல்பட்டார். ேமலும் இவர் 1946ஆம் ஆண்டில் ேகப் மாகாண சைபக்கான
ேதச ய ப ரத ந த யாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
புத யதாக ஆட்ச க்கு வந்த ேதச ய கட்ச (National Party) அரசாங்கம் 1950இல்
கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய னைர அடக்குவதற்காக ஒரு சட்டத்ைதக் ெகாண்டு
வந்தது. அதனடிப்பைடய ல் சாரா மற்றும் கார்ெனசன் ஆக ய இருவருக்கும்
ெபாது ந கழ்ச்ச ய ல் கலந்து ெகாள்ளக் கூடாது என இரண்டு ஆண்டுகள்
தைட வ த த்தது. கம்யூனிஸ்ட் கட்ச யும் கைலக்கப்பட்டது. கம்யூனிஸ்ட்டுகள்
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…
தைலமைறவாக இயக்கப்பணி ெசய்தனர்.
முக்க யமான நபராக இருந்தார்.

ஃப ெரட் கார்ெனசன் மிக

1956 ஆம் ஆண்டில் மம்மத் (Mammoth)

ேதச துேராக வழக்கு வ சாரைணய ல் கார்ெனசன் ைகது ெசய்யப்பட்டார்.
அவருடன் 156 ேபர் ைகது ெசய்யப்பட்டனர்.
ைகது
சாரா தனது 3 குழந்ைதகளுடன் ேசர்ந்து 156 குடும்பங்களுக்காக ந த
ேசகரித்து வழங்க னார். 1960ஆம் ஆண்டில் அவசரகாலச் சட்டம் (Emergency)
ெகாண்டு வரப்பட்டது.
அைடக்கப்பட்டார்.

சாரா ைகது ெசய்யப்பட்டு 6 மாதங்கள் ச ைறய ல்

கார்ெனசனும் ச ைறய ல் இருந்தார்.

த னசரி வாழ்வ ல் மிகவும் ச ரமப்பட்டனர்.
தைட உத்தரவு ெபற்றார்.

3 குழந்ைதகளும்

ப ன்னர் ைகதுக்கு எத ராக

இருப்ப னும் வாரம் ஒருமுைற உள்ளூர் காவல்

ந ைலயத்த ல் ஆஜர் ஆக ேவண்டி இருந்தது.
ஃப ெரட்

கார்ெனசன்

1965ஆம்

ஆண்டில்

ைகது

ெசய்யப்பட்டு,

ச த்த ரவைதக்கு ஆளானார். 13 மாதங்கள் தனிைமப்படுத்தப்பட்டார். சாரா
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…
வ ட்டுக்காவலில் ைவக்கப்பட்டார்.

ெவளிேய எங்கும் ெசல்ல முடியாமல்

தவ த்தார். ெபாருளாதார ப ரச்சைனயும் ஏற்பட்டது. கார்ெனசன் 5 ஆண்டு
9 மாதங்கள் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்.
அனுமத

மறுக்கப்பட்டது.

ேபாலீஸ்

அவைர சந்த க்க சாராவ ற்கு

அத்துமீற

வீட்டில்

பரிேசாதைன

ெசய்தைதத் தட்டிக் ேகட்டேபாது, துப்பாக்க ச் சூடு நடத்த னர். குண்டு அவரது
மகனின் தைலக்கு அருக ல் ெசன்றது.
சாரா மீண்டும் 1967ஆம் ஆண்டு ைகது ெசய்யப்பட்டார். 10 ஆண்டுகள்
ச ைற

தண்டைன

வழங்கப்பட்டது.

தண்டைனைய

இரத்து

ெசய்ய

ேபாராடினார். ப ன்னர் அவர் நாட்ைட வ ட்டு ெவளிேயற்றப்பட்டார். எனேவ
சாரா 1968ஆம் ஆண்டு இங்க லாந்து ெசன்றார். அங்கு மார்னிங் ஸ்டார் (Morning Star) என்னும் ெசய்த த்தாளில் பணிபுரிந்தார். ேமலும் இங்க லாந்து நாட்டு
ெதாழிற்சங்கத்த ல் இைணந்து ெதாழிலாளர்களுக்காக உைழத்தார்.
ஃப ெரட்
என்பது

கார்ெனசன்

வாழ்வ ல்

குற ப்ப டத்தக்கத்தது.

60

அவர்

தடைவ
1972ஆம்

ைகது

ெசய்யப்பட்டார்

ஆண்டில்

வ டுதைல

ெசய்யப்பட்டார். அதன் ப ன்னர் லண்டன் ெசன்று குடும்பத்துடன் ேசர்ந்தார்.
ெதன்னாப்ப ரிக்காவ ல் கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு எத ராக வ த த்த உத்தரவு
நீக்கப்பட்டது.

அதன் ப ன்னர் 1991ஆம் ஆண்டில் ெதன்னாப்ப ரிக்காவ ற்கு

த ரும்ப வந்து ேகப்டவுனில் குடிேயற னார்.
வானவ ல்லின் ச கப்பு
ெதன்னாப்ப ரிக்காவ ல் 1994ஆம் ஆண்டு முதன் முதலாக ஜனநாயக
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முைறப்படி ேதர்தல் நைடெபற்றது.
மற்றும்

ேகப்

ப ராந்த ய

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

அத்ேதர்தலில் ேகப் டவுன் ெபருநகர

கவுன்ச லுக்கானப்

ப ரத ந த யாக

ஃப ெரட்

அவர் 2000ஆம் ஆண்டில் இயற்ைக எய்த னார்.

ஆப்ப ரிக்க ேதச ய காங்க ரஸ் கட்ச ய ன் 103ஆவது ஆண்டு வ ழா 2014ஆம்
ஆண்டில் ெகாண்டாடப்பட்டது.

அப்ேபாது தனது வாழ்நாள் முழுவதும்

இனெவற க்கு எத ராகப் ேபாராடியவர் சாரா எனப் புகழப்பட்டார்.
சாரா தனது 99வது வயத ல் 2015ஆம் ஆண்டு அக்ேடாபர் 30 அன்று
இயற்ைக எய்த னார். அந்நாள் ேதச ய ந ைனவு த னமாக கைடப டிக்கப்பட்டது.
ெதன்னாப்ப ரிக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் தைலவர்கள் மற்றும் ஆப்ப ரிக்க
ேதச ய

காங்க ரஸ்

ெசலுத்த னர்.

தைலவர்கள்

அைனவரும்

சாராவ ற்கு

அஞ்சலி

ஏற்ெகனேவ 2011ஆம் ஆண்டில் சாராவ ன் சுயசரிைதைய

அவரது மகள் லின் (Lynn) எழுத ெவளிய ட்டிருந்தார்.
வானவ ல்லின் ச கப்பு (Red in the rainbow) என்ற தைலப்ப ல் சாரா
மற்றும் ஃப ெரட் கார்ெனசனின் வாழ்க்ைக வரலாறு ச த்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ெதன்னாப்ப ரிக்க வரலாற்ற ல் சாராவ ன் பங்கு மகத்தானது.
ெதன்னாப்ப ரிக்காவ ல்

ேதான்றும்

வானவ ல்லின்

ச கப்பு

அவர்

ந றமாகேவ

ெஜாலித்துக ெகாண்டிருக்க றார்.
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3.
இன்ைறய

நாகரீக

ேராசா பார்க்ஸ்

உலகத்த லும்

மனிதர்களிடம்

இனப்

பாகுபாடு,

சாத யப் பாகுபாடு மற்றும் உயர்வு தாழ்வு என இருந்து ெகாண்டுதான்
இருக்க றது. இந்த யாவ ல் சாத யப் பாகுபாடு இருப்பது ேபால் வளர்ந்த நாடு,
முன்ேனற ய நாடு என அைழக்கப்படும் அெமரிக்காவ லும் இனப்பாகுபாடு
உள்ளது.

ந றத்த ன் அடிப்பைடய ல் இந்த பாகுபாடு இன்னும் நீடிக்க றது.

அெமரிக்காவ ல் ெவள்ைளயர், கருப்பர் என்னும் ப ரிவ ைனயால் கருப்பு
இனத்த னர் அனுபவ த்தக் ெகாடுைமக்கு அளேவ இல்ைல.
பள்ளி, குடிநீர், நீரூற்றுகள், உணவகங்கள், ேபருந்து என அைனத்து
இடத்த லும் பாகுபாடு இருந்தது.
குழந்ைதகைள

ஏற்ற ச்

பள்ளி ேபருந்துகளில் ெவள்ைளயர்

ெசன்றாலும்,

கறுப்ப னக்

அப்பள்ளிக்கு நடந்ேத ெசல்ல ேவண்டி இருந்தது.

குழந்ைதகள்

1900ஆம் ஆண்டில்

இரு இனத்தவர்களுக்கும் ேபருந்த ல் தனித்தனி இருக்ைககள் ஒதுக்கீடு
ெசய்யப்பட்டது. சட்டம் இருந்த ேபாத லும் நைடமுைறய ல் அது ெசயல்பாட்டில்
இல்லாமல் இருந்தது.
ேராசா பார்க்ஸ்

…
அைனத்து ேபருந்துகளிலும் கருப்பு இனத்தவர்கள் பயணம் ெசய்ய
முடியாது.

பயணம்
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ெவள்ைளயர்கள் அத கம் ஏற வ ட்டால் கருப்பர்கள் இறக்க வ டப்படுவர்.
சல

ேபருந்துகளில்

கருப்பர்களுக்கு

ஒதுக்கப்பட்ட

இடம்

இருந்தாலும்,

ெவள்ைளயர்கள் அமர இடம் இல்ைல என்றால், இருக்ைகைய காலி ெசய்து
அவர்களுக்கு இடம் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
ேபருந்த ல்

ஏற ய

ெவள்ைளயர்களுக்கு

எழுந்து

இடம்

ெகாடுக்க

மறுத்ததால் ஒரு ெபண் ைகது ெசய்யப்பட்டார். அவர் தனது உரிைமக்காகப்
ேபாராடினார்.
ெகாண்டனர்.

கருப்பு இனத்தவர்களும் இந்தப் ேபாராட்டத்த ல் பங்கு
இந்தப் ேபாராட்டம் உலகப் ப ரச த்த ெபற்றது.

இருக்ைகய ல் அமர்வதற்கான உரிைம க ைடத்தது.

இறுத யாக

இந்த உரிைமக்கான

ேபாராட்டத்ைத நடத்த ெவற்ற கண்டவர் ேராசா பார்க்ஸ் (Rosa Parks) ஆவார்.
ஆகேவ இவைர “மனித உரிைமகளின் தாய்” என அைழக்கப்படுக றார்.
கல்வ
ேராசா பார்க்ஸ் 1913ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி 4 அன்று அெமரிக்காவ ன்
அலபாமா மாகாணத்த ல் உள்ள டஸ்க்கீ என்னும் நகரில் ப றந்தார். இவரது
முழுப்ெபயர் ேராசா லூச ெமக்காேல (Rosa Louise Mccauley) என்பதாகும்.
இவரது தந்ைத ேஜம்ஸ் ெமக்காேல ஒரு தச்சர்.

இவரது தாய் லிேயானா

எட்வர்ட்ஸ் ெமக்காேல என்பவர் ஒரு ஆச ரிைய ஆவார்.
ேராசாவ ற்கு இரண்டு வயது இருக்கும் ேபாேத அவரது அப்பாவும்,
அம்மாவும் ப ரிந்துவ ட்டனர்.

தாயுடன் மாண்ட்ேகாரிக்கு ெவளிேய உள்ள

ைபன் ெலவலில் தாய் வழி தாத்தா பாட்டிய ன் பண்ைணய ல் குடிேயற னர்.
தாத்தா பண்ைண ேவைலக்காரராக இருந்தார். ேராசாவ ற்கு ஆறு வயதாக
இருக்கும் ேபாது தாத்தா இறந்து வ ட்டார்.
இவரின் குழந்ைதப் பருவத்த ன் ெபரும் பகுத ,
தாய் மூலம் கல்வ கற்றார்.
ப றகு,

வீட்டிேலேய தனது

பள்ளிப் படிப்பு முடிந்து, கல்லூரிய ல் ேசர்ந்த

குடும்பச் சூழ்ந ைலக் காரணமாக படிப்ைப ெதாடர முடியாமல்

பாத ய ேலேய ந ருத்த க் ெகாண்டார்.

பண்ைண ேவைலகளில் ஈடுபடுவது,

சைமப்பது மற்றும் துணி ைதக்கவும் கற்றுக் ெகாண்டார். ைதயல் ெசய்யும்
ெபண்மணியாக மாற னார்.
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ஒடுக்கு முைற
கருப்பு

இன

மக்கள்

அடக்கு

முைறகைள

அனுபவ த்து

வந்தைத

ேராசா பார்க்ஸ் ச று வயத லிருந்ேத பார்த்தும், அனுபவ த்தும் வளர்ந்தார்.
கருப்ப னத்தவர்கள் ஒதுக்குப் புறமான இடங்களில் வாழ்ந்தனர்.

கல்வ

கற்பத லும் ப ரச்சைன இருந்தது. அக்காலத்த ல் கல்வ கற்ற கருப்பர்களின்
எண்ணிக்ைகயும் குைறவாகேவ இருந்தது.
இவர்களுக்கு என தனி நீக்ேரா ேதவாலயங்கள், பள்ளிக் கூடங்கள்
இருந்தன.

ேபருந்துகளில் தனியான இடம் வழங்கப்பட்டன.

இன ெவற யர்களால் அடிக்கடி தாக்கப்பட்டனர்.

ெவள்ைள

இரவு படுக்கச் ெசல்லும்

ேபாது தங்களுக்கும், தங்கள் குழந்ைதகளுக்கும் ேதைவயான ஆைடகளுடன்
படுக்ைகக்குச் ெசல்வது வழக்கம்.

ஆபத்து என்றால் உடேன தப்ப த்துச்

ெசல்ல தயாராக இருக்க ேவண்டும். இவரது குடும்பத்த னரும் இனெவற ைய
அனுபவ த்தனர்.
த ருமணம்

…
இவர் 1932ஆம் ஆண்டில் ேரமண்ட் பார்க்ஸ் என்பவைரத் த ருமணம்
ெசய்து ெகாண்டார்.
பணிபுரிந்து

இவரது கணவர் முடித ருத்தும் ெதாழிலாளியாகப்

வந்தார்.

அெமரிக்காவ ல்

சமூக

வாழக்கூடிய

உறுப்ப னராக இருந்தார்.

சீர்த்த ருத்த

ஆப்ப ரிக்கர்

ச ந்தைன

உைடயவர்.

முன்ேனற்றச்

சங்கத்த ல்

அவர்களின் உரிைமக்கான ேபாராட்டங்களிலும்

கலந்து ெகாண்டார். ேராசா பார்க்ஸும் கணவருடன் இைணந்து சங்கத்த ல்
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ெசயல்பட்டார்.
ேபருந்து பயணம்
மாண்ட்ேகாமரி நகரப் ேபருந்த ல் ெவள்ைளயர்கள் அமருவதற்கான
இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.

அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இருக்ைககள்

காலியாக இருந்தாலும் கருப்பர்கள் அமரக் கூடாது.

ஆனால் ேபருந்த ல்

ெவள்ைளயர்கைள வ ட கருப்பர்கேள அத கம் பயணம் ெசய்தனர். த னமும்
70 சதவீத கருப்பர்கள் பயணம் ெசய்து வந்தனர்.
ேபருந்த ன்

ப ன்

வரிைசய ல்

ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.

சல

ெவள்ைளயர்கள்

இருக்ைககள்
அத கம்

கருப்பர்களுக்கு

ஏற வ ட்டால்

அந்த

இருக்ைகைய அவர்களுக்கு வ ட்டுக் ெகாடுத்து எழுந்து வ ட ேவண்டும்.
ேராசா 1943ஆம் ஆண்டில் ேபருந்த ன் முன்புறம் ஏற
அமர்ந்தார்.

முன் வரிைசய ல்

ஓட்டுநர் ப ன் இருக்ைகய ல் அமரச் ெசான்னார்.

ேராசா ப ன்

வரிைச இருக்ைகக்குச் ெசன்ற ேபாதும் ஓட்டுநர் இவைர ேபருந்த ல் இருந்து
இறக்க வ ட்டார். மிகவும் ச ரமப்பட்டு, ேவதைனேயாடு வீடு வந்து ேசர்ந்தார்.
இவர் 1955 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 1 அன்று ேபருந்த ல் பயணம் ெசய்த ேபாது
ஒரு சம்பவம் நடந்தது. கருப்பர்கள் அமரும் இருக்ைகய ல் அமர்ந்து இருந்தார்.
ெவள்ைளயர்கள் அத கம் ஏற யதால் அவர்களுக்கு இடம் ெகாடுக்குமாறு
ஓட்டுநர் உத்தரவ ட்டார். இவரின் அருக ல் அமர்ந்து இருந்த 3 ேபர் எழுந்து
இடம் ெகாடுத்தனர்.

ஆனால் ேராசா பார்க்ஸ் இருக்ைகைய வ ட்டு எழ

மறுத்துவ ட்டார். அதனால் அவர் ைகது ெசய்யப்பட்டார். ேமலும் அவருக்கு
அபராதம் வ த க்கப்பட்டது.
ேபாராட்டம்
நீத மன்ற தண்டைனைய எத ர்த்து ேமல் முைறயீடு ெசய்தார். 1955 அன்று
டிசம்பர் 5 அன்று கருப்ப னத்தவர்கள் அைனவரும் ேபருந்து புறக்கணிப்பு
ேபாராட்டத்த ல் ஈடுபட்டனர்.

கருப்பர்கள் நடந்ேத பயணம் ெசய்தனர்.

இப்ேபாராட்டம் தீப்ெபாற ேபால் பரவ யது. இந்தப் ேபாராட்டம் 381 நாட்கள்
நீடித்தது. இந்த ஒன்றுபட்ட ேபாராட்டம் உலகம் முழுவதும் ெபரும் பரபரப்ைப
ஏற்படுத்த யது.
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…
உச்ச நீத மன்றம் 1956ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 13 அன்று நல்ல தீர்ப்பு
வழங்க யது.

ெவள்ைளயர்

மட்டும்

என்ற

வ த முைற

மாற்றப்பட்டது.

இருக்ைகய ல் அமர்ந்து ெசல்லும் உரிைமைய கருப்பர்கள் அைனவரும்
ெபற்றனர்.
பார்க்ஸ்.

இந்த ேபாராட்டத்த ற்கு முக்க ய காரணமாக இருந்தவர் ேராசா
ஆகேவ அவைர “ச வ ல் உரிைமகள் இயக்கத்த ன் தாய்” என

அைழக்கப்பட்டார்.
இறுத வாழ்க்ைக
இவர் மக்களின் உரிைமக்காக ேபச அத ல் க ைடத்த வருமானத்ைத
கருப்ப ன மக்களின் நலனுக்காக ெசலவ ட்டார்.
தரம் உயர பாடுபட்டார்.
அைழக்கப்பட்டார்.
எய்த னார்.

அவர்களின் வாழ்க்ைகத்

ஆகேவ “வ டுதைலப் ேபாரின் தாய்” எனவும்
இவர்

தனது

92

ஆவது

வயத ல்

இயற்ைக

மாண்ட்ேகாெமரி அரசு இவருக்கு மரியாைத ெசலுத்த யது.

ேபருந்துகளின் முன் இருக்ைகய ல் கருப்பு ரிப்பன்கள் ைவக்கப்பட்டு அஞ்சலி
ெசலுத்தப்பட்டன.
உலகளவ ல் 24 பல்கைலக் கழகங்கள் இவருக்கு முைனவர் பட்டம்
வழங்க ன.

பல்கைலக் கழகம், நூலகம், நகரங்களுக்கு இவரது ெபயர்

சூட்டப்பட்டது. பல வ ருதுகளும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. ேபருந்த ல் ேராசா
பார்க்ைஸ ைகது ெசய்த டிசம்பர் 1ஆம் ேதத “ேராசா பார்க்ஸ் த னமாக”
ெகாண்டாடப்பட்டு வருக றது.
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4. ேராசா லம்சம்பர்க்

…
ஐேராப்பாவ ல் கம்யூனிச இயக்கத்ைத உருவாக்குவத ல் மிக முக்க ய
பங்கு வக த்த, ெசல்வாக்கு மிக்க ெபண் என இவர் ேபாற்றப்படுக றார்.
இவரது

புரட்ச

வ ளங்குக றது.

வாழ்க்ைக

இைளய

தைலமுைறக்கு

ஒரு

பாடமாய்

இவர் ஒரு சமூகவாத , மார்க்ச ய தத்துவவாத , ேசாசலிச

ெசயல்பட்டாளர், பாட்டாளி வர்க்கத்த ற்காக பாடுபட்டவர், ேபார் எத ர்ப்பாளர்
என பல்ேவறு ச றப்புக்கு உரியவர். இவர் ஐேராப்பாவ ல் பூத்த ச வப்பு மலர்.
சாதாரண

மனிதர்களின்

உரிைமக்காகவும்,

சுதந்த ரத்த ற்கான

ேபாராட்டத்த ற்காகவும் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அர்ப்பணித்தவர். ேபாலந்து
நாட்டில் முைனவர் பட்டம் ெபற்ற முதல் ெபண்மணியும் இவேர ஆவார்.
ெபாருளாதாரத்த ல் முைனவர் பட்டம் ெபற்ற உலக ன் முதல் ெபண்களில்
இவரும் ஒருவர்.

ேசாசலிஸ்டுகளாலும், மார்க்ச யவாத களாலும் மாெபரும்

புரட்ச வீரராகக் கருதப்படுவர் ேராசா லம்சம்பர்க் (Rosa Luxemburg) ஆவார்.
ப றப்பு
இவர் 1871 ஆம் ஆண்டு ரஷ்யக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த ேபாலந்து
நாட்டில் சாெமாஸ்க்க ல் என்னும் நகரில் ப றந்தார். இவர் யூத இனத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்.

இவரது தந்ைத மரவ யாபாரி.

எலியாஸ் லக்சம்பர்க் மற்றும்

ைலன் ேலாெவண்ஸ்டீன் ஆக ய தம்பத க்கு ஐந்தாவது குழந்ைதயாகப்
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இவரின் உண்ைமயானப் ெபயர் ேராஜாலியா லுக்ெசன்பர்க்

(Rozalia Luksenburg) என்பதாகும்.

இவரது
இயக்கத்ைத
நத

ஆதரித்தார்.

ேபாலந்து

ேசகரித்துக் ெகாடுத்தார்.

ஆயுதங்கைளயும்
கருத்துக்களால்

நம்ப க்ைகயுைடயவர்.

நாட்டில்

யூத

சீர்த ருத்த

கட்ச க்காரர்களுக்கு

அதுமட்டும் அல்லாமல் அவர்களுக்கு

வழங்க னார்.
ேராசா

தந்ைத

இவரது

லம்சம்பர்க்

தந்ைதய ன்

ஈர்க்கப்பட்டார்.

தாராளவாத
தாய்

மத

அத க புத்தகங்கைளப் படிக்கக் கூடியவராகவும்

இருந்தார். ஆகேவ புத்தகங்கள் படிக்கும் பழக்கும் குழந்ைத பருவத்த ேலேய
ஏற்பட்டது.
இவரது வீட்டில் ேபாலந்து மற்றும் ெஜர்மன் ெமாழி ேபசப்பட்டது. ேமலும்
லம்சம்பர்க் ரஷ ய ெமாழிையயும் கற்றுக் ெகாண்டார்.
1873ஆம் ஆண்டில் வார்சாவ ற்கு இடம் ெபயர்ந்தது.

இவரது குடும்பம்
இவர் ஐந்து வயது

குழந்ைதயாக இருக்கும் ேபாது இடுப்ப ல் ப ரச்சைன ஏற்பட்டது.

இடுப்பு

வலியால் அவத ப்பட்டார். பல மாதங்கள் படுத்த படுக்ைகயாகவும் இருந்தார்.
இடுப்பு வலியால் இவர் ஒரு ந ரந்தர ஊனமுைடயவர் ஆனார்.

பத்து

வருடங்கள் ேநாயால் அவத ப்பட்டார். ப றகு ஓரளவு ேநாய் குணமைடந்தது.
தனது உடலில் உள்ள குைறபாட்ைட மைறக்க இவர் ச றப்பு காலணிகைள
www.Kaniyam.com
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அணிந்தார். இவர் வ டா முயற்ச யுள்ள மாணவ யாக வ ளங்க னார்.
வார்சாவ ல்

உள்ள

ெபண்கள்

பள்ளிய ல்

1887ஆம்

ஆண்டு

வைர

பய ன்றார். இங்கு ேபாலந்து வ ண்ணப்பத்தாரர்கைள அரிதாகேவ ஏற்றுக்
ெகாண்டனர்.

ேமலும் யூதக் குழந்ைதகைளச் ேசர்த்துக் ெகாள்வத ல்

வ த வ லக்கானது.

இங்கு குழந்ைதகள் ரஷ ய ெமாழிய ல் மட்டுேம ேபச

அனுமத த்தனர். இப்பள்ளிய ல் இவர் புத்த சாலித்தனமான மாணவ என்க ற
பட்டத்ைதயும் ெபற்றார்.
சுவ ட்சர்லாந்து
பள்ளிய ல்

படிக்கும்

எழுத்தாளர்களின்

ேபாது

ேபாலந்து

பைடப்புகைளப்

படிக்கும்

கூட்டங்களில் கலந்து ெகாண்டார்.

கவ ஞர்கள்
இரகச ய

மற்றும்

வட்டங்களின்

இவர் 1886ஆம் ஆண்டு ேபாலந்து

இடதுசாரி பாட்டாளிக் கட்ச ய ல் ேசர்ந்தார். இது தைட ெசய்யப்பட்டக் கட்ச யாக
இருந்தது. இவர் ஒரு ெபாது ேவைல ந றுத்தத்ைத முன்னின்று நடத்த னார்.
அப்ேபாது இக்கட்ச ய ன் முக்க ய தைலவர்கள் நால்வர் ெகால்லப்பட்டனர்.
அதனால் கட்ச கைலக்கப்பட்டது.

இருப்ப னும் இவர் தனது ேதாழர்கைள

ரகச யமாக சந்த த்து வந்தார்.
பாட்டாளி வர்க்கக் கட்ச ய ன் மைறமுக நடவடிக்ைகக் காரணமாக சாரிஸ்ட்
காவல் துைறயால் இவர் ேதடப்பட்டார்.
வாழ்ந்தார்.

க ராமப்புறங்களில் மைறந்து

இவர் 1889ஆம் ஆண்டு சுவ ட்சர்லாந்து தப்ப ச் ெசன்றார்.

ைவக்ேகால் ஏற்ற ச் ெசல்லும் வண்டிய ல் மைறந்து பயணம் ேமற்ெகாண்டார்.
பல முைற மூச்சு த ணறல் இவருக்கு ஏற்பட்டது.
இவர் சூரிச் பல்கைலக் கழகத்த ல் தனது கல்வ ையத் ெதாடர்ந்தார்.
தத்துவம், வரலாறு, அரச யல், ெபாருளாதாரம், கணிதம் ஆக ய துைறகளில்
உயர் கல்வ ையப் ெபற்றார்.

இவர் 1897ஆம் ஆண்டில் ெபாருளாதாரத்த ல்

முைனவர் பட்டத்ைதயும் ெபற்றார்.
ெதாழிலாளர் குரல்
இவர் சுவ ட்சர்லாந்த ல் தனது ேபாராட்ட அரச யல் வாழ்க்ைகையத்
ெதாடங்க னார். லிேயா என்பவர் ேபாலந்த ல் இருமுைற ச ைற தண்டைன
www.Kaniyam.com
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அனுபவ த்தவர். இவர் ெபாதுவுடைமவாத . மீண்டும் ப டிபடும் தருவாய ல்
ேபாலந்த ல் இருந்து தப்ப சுவ ட்சர்லாந்து வந்து ேசர்ந்தார். இவர் துணிச்சல்
மிக்கவர்.

…
இவர்

ரகச யமாக

ெசய்த த்தாள்

அச்சடித்தல்,

நூல்கைள அச்சடித்து ெவளிய ட்டு வந்தார்.
ந தானமும்,

உறுத யும்

ேராசாைவ

ேதாழர்களாக இைணந்தனர்.

தைட

ெசய்யப்பட்ட

இருவரது துணிவும், அற வும்,

ெவகுவாக

கவர்ந்தது.

இவரும்

இருவரும் ேசர்ந்து 1893ஆம் ஆண்டில்

“ெதாழிலாளி குற க்ேகாள்” என்னும் ெசய்த த்தாைள ேபாலந்து ெமாழிய ல்
ெவளிய ட்டனர்.

புரட்ச ய ன் மூலேம ேபாலந்ைத வ டுவ க்க முடியும் என

ேராசா எழுத னார். ெஜர்மனி, ஆஸ்த ரியா மற்றும் ரஷ்யாவ ல் புரட்ச ெவடிக்க
ேவண்டும் என்பைத வலியுறுத்த னார்.

முதலாளித்துவத்துக்கு எத ராக

பாட்டாளிகள் அணி த ரள ேவண்டும் என்றார்.
ெசங்ெகாடி
இவர் 1898ஆம் ஆண்டில் குஸ்தாவ் லூெபக் என்பவைரத் த ருமணம்
ெசய்து ெகாண்டார். ெஜர்மனி நாட்டின் குடியுரிைமையப் ெபற்று ெபர்லின்
நகருக்கு குடிேயற னார்.
www.Kaniyam.com
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ேசர்ந்தார். அக்கட்ச ய ன் பல்ேவறு ேபாராட்டங்களில் ஈடுபட்டார். ெஜர்மன்
ேசாசலிஸ்டுகளின் நம்ப க்ைகைய ெபற்றார். 1901ஆம் ஆண்டில் ெலனிைனச்
சந்த த்தார். ேமலும் ெலனினின் நண்பராகவும் மாற னார்.
ரஷ்யாவ ல்

1905ஆம்

ஆண்டு

நடந்த

புரட்ச ைய

ேநரில்

கண்டார்.

புரட்ச ய ன் ஜனநாயக மாக்கலின் த றைன கவனித்த முதல் எழுத்தாளர்களில்
லம்சம்பர்க்கும் ஒருவர். 1905 முதல் 1906 ஆம் ஆண்டுகளில் மட்டும் ேபாலந்து
மற்றும் ெஜர்மன் ெமாழிகளில் 100க்கும் ேமற்பட்ட கட்டுைரகைள எழுத னார்.
புரட்ச பற்ற ய உைரகைளயும் உருவாக்க னார்.
நைடெபற்ற

இரண்டாவது

கம்யூனிஸ்ட்

இவர் 1907ஆம் ஆண்டில்

அக லத்த ல்

கலந்து

ெகாண்டு

உைரயாற்ற னார்.
முதலாம் உலகப் ேபாருக்கு எத ராக குரல் ெகாடுத்தார்.

ேபார் என்ற

ைபத்த யக்கார ெவற க்கு ஒேர மாற்று ேசாசலிசப் புரட்ச மட்டுேம என்றார்.
லம்சம்பர்க் ஜூனியர் என்ற புைனப் ெபயரில் எழுத னார்.

ெஜர்மனிய ல்

பாட்டாளி வர்க்கத்ைதப் ேபாருக்கு எத ராகத் த ரட்டினார். இதன் காரணமாக
இரண்டைர ஆண்டுகள் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டார்.
ெஜர்மனி சமூக மக்களாட்ச க் கட்ச முதலாம் உலகப் ேபாைர ஆதரித்தது.
இதனால் இவர் மற்ெறாரு மார்க்ச யவாத யான கார்ல் லீப்ெனகட்டுடன்
இைணந்து புரட்ச கர ஸ்பர்டாச ஸ்ட் முன்னணி (Spartacist League) என்ற
அைமப்ைப உருவாக்க னார்.

இதுேவ ப ன்னர் ெஜர்மனியக் கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச என்ற ெபயராக மாற யது. ெசங்ெகாடி என்ற பத்த ரிக்ைக ஆரம்ப த்தும்
நடத்த னார்.
இறப்பு
இவர் பல முைற ச ைற தண்டைனைய அனுபவ த்தார்.
ஆண்டு

ஜனவரிய ல்

இரண்டாவது

புரட்ச

ெவடித்தது.

1919ஆம்
ெஜர்மன்

அத பர் ப ரீட்ரிக் ஈேபர்ட் தனது பைடய னருக்கு இடதுசாரிகைள ஒழிக்க
உத்தரவ ட்டார்.

1919ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15 அன்று ேராசா லம்சம்பர்க்

வலதுசாரி ராணுவத்தால் ைகது ெசய்யப்பட்டார்.
துப்பாக்க யால்
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என்பவன் அவைர சுட்டுக் ெகான்றான்.
அவரது

உடல்

ெபர்லினில்

அப்ேபாது அவருக்கு வயது 48.

லாண்ட்ெவர்

கால்வாய ல்

வீசப்பட்டது.

ச ல மாதங்கள் கழிந்த ப ன்னர் ஜூன் 1

அன்று அவரது ச ைதந்த உடல் எடுக்கப்பட்டது.

ேராசா ெமாத்த உலக லும்

இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் ந ைனவ ல் இருப்பார். அவருைடய நூல்கள்
கம்யூனிஸ்டுகளின் பல தைலமுைறக்கு பாடமாக வ ளங்கும் என ெலனின்
குற ப்ப ட்டார்.

ேமலும் “ேராசா ெதாழிலாளி வர்க்கத்த ன் கழுகு” என்று

ெலனின் புகழாரம் சூடினார்.
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5. கிளரா ெஜட்கின்
உலக

மகளிர்

த னம்

கைடப டிக்கப்படுக றது.

ஒவ்ெவாரு

ஆண்டும்

மார்ச்

8

அன்று

இத்த னத்ைத பல்ேவறு ெபண்கள் அைமப்ப னர்

ெகாண்டாடுக ன்றனர். இது முதலாளித்துவ ெபண்ணியம் என்பத ல் இருந்து
முற்ற லும் மாறுபட்டது. உலக மகளிர் த னம் என்பது ெகாண்டாட்டத்த ற்கான
த னம் அல்ல.

சுரண்டலுக்கு எத ராக உைழக்கும் ெபண்களின் முதல்

ேபாராட்டம் நைடெபற்ற த னம் தான் இது.
இந்த த னத்த ற்கு என ஒரு வரலாறு உண்டு.

மகளிருக்கு என ஒரு

ச றப்பு த னம் ெகாண்டு வர ேவண்டும் பல ெபண் ேபாராளிகள் வ ரும்ப னர்.
ெபண்கள் ெகாத்தடிைமகளாக நடத்தப்பட்ட காலம் இருந்து வந்தது. இைத
தகர்த்ெதற ய பல ெபண்கள் ேபாராடினர்.

உலக மகளிர் த னம் உருவாக

முக்க ய காரணமாக இருந்தவர் “க ளாரா ெஜட்க ன்” (Clara Zetkin) ஆவார்.
ெதாழிலாளி வர்க்க மக்களிைடேய கல்வ ப் பணிபுரிந்த முதல் ெஜர்மனியப்

ெபண்மணி என்க ற

ச றப்புக்கு உரியவர்.

இவர் ஒரு மார்க்ச ய தத்துவவாத ,
ெபண்களின்

உரிைமக்காகப்
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ெசயல்பட்டார்.

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

ெஜர்மனியப் ெபண் புரட்ச யாளர்.

ேமலும், ெபண்கள்

இயக்கத்த ல் தைலைமப் பங்கு வக த்தவர். சமூகத்த ல் ெபண்கள் தங்களது
உரிைமக்காகவும், வ டுதைலக்காகவும் பல்ேவறு ேபாராட்டங்கைள நடத்த ,
ெவற்ற யும்

ெபற்றனர்.

உலகளவ ல்

ெபண்கைள

ஒன்று

த ரட்டவும்,

ேபாராடவும் ஒரு குற ப்ப ட்ட நாள் ேவண்டும் என்பதன் அடிப்பைடய ல் உலக
மகளிர் த னம் ேதான்ற யது.
ப றப்பு
க ளாரா ெஜட்க ன் 1857ஆம் ஆண்டு ஜூைல 5 அன்று ெஜர்மனி நாட்டில்
சாக்ேசானி என்னும் க ராமத்த ல் ப றந்தார்.
எய்சனர்.

இவரது தந்ைத காட்ப ைரடு

இவர் ஒரு பள்ளி ஆச ரியர், ேதவாலய அைமப்பாளர் மற்றும்

பக்த யுள்ள புராட்டஸ்டன்ட் ஆவார்.

இவரது தாயார் ேஜாசப ன் வ ட்ேடல்

நடுத்தர குடும்பத்த ல் இருந்து வந்தவர்.

உயர் கல்வ படித்தவர்.

இவரது

குடும்பம் 1872ஆம் ஆண்டு லீப்ஜிக் என்னும் இடத்த ற்கு குடிெபயர்ந்தது.
தாராள

உள்ளம்

கற்ப த்தார்.

ெகாண்ட

இவரது

தந்ைதேய

இவருக்குக்

கல்வ

ப ன்னர் ெபண்களுக்கான லீப்ஜிக் ஆச ரியர் கல்லூரிய ல்

கல்வ பய ன்றார். இளம் வயத ேலேய ெபண்கள் உரிைம மீதும், ெபண்களின்
நலன் மீதும் மிகுந்த அக்கைற ெகாண்டிருந்தார்.

படிக்கும் ேபாேத சமூக

ஜனநாயகக் கட்ச யுடன் ெதாடர்ைப ஏற்படுத்த க் ெகாண்டார்.
த ருமணம்
இவர் ஓச ப் ெஜட்க ன் என்பவைரத் த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார்.
ஓச ப் ெஜட்க ன் மார்க்ச ய தத்துவத்ைத ப ன்பற்றக் கூடிய ஒரு ச றந்த
கம்யூனிஸ்டாக இருந்தார்.

கம்யூனிச ச த்தாந்தங்கைள ஓச ப் ெஜட்க ன்

மூலம் க ளாரா நன்கு கற்றுக் ெகாண்டார்.

இருவருக்கும் இைடேய நல்ல

புரிதல் இருந்தது.
இருவரும்

1870ஆம்

ஆண்டில்

ேசாசலிச

இயக்கத்த ல்

தீவ ரமாக

பணியாற்ற னர். 1878ஆம் ஆண்டில் ேசாசலிச நடவடிக்ைகக்கு ெஜர்மனிய ல்
தைட வ த க்கப்பட்டது.

க ளாரா, ஓச ப் ெஜட்க ன் மற்றும் ச ல முன்னணி

தைலவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டனர்.
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ப ன்னர் பாரிஸ் ெசன்றனர்.
க ளாரா

பாரிஸில்

ஒரு

பத்த ரிக்ைகயாளராகவும்,

ெமாழி

ெபயர்ப்பாளராகவும் படித்தார். குடும்ப ெபாறுப்புகைள பக ர்ந்துக் ெகாண்ேட
இருவரும் சமூக ேபாராட்டங்களிலும் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

பாரிஸ் நகரில்

சர்வேதச ேசாசலிசக் குழுவ ற்கு அடித்தளம் அைமத்தனர்.

இவர்களுக்கு

மாக்ச யம் மற்றும் கான்ஸ்டான்டின் என்ற இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர்.

…
ஓச ப்

ெஜட்க ன்

ேநாய் வாய்ப்பட்டார்.

1889ஆம்

ஆண்டின்

ெதாடக்கத்த ல்

அவர் ஜூன் மாதம் இறந்தார்.

கடுைமயாக

தனது கணவைன

இழந்த க ளாரா தனது இரண்டு குழந்ைதகளுடன் ஸ்டட்கார்ட்டு பகுத ய ல்
குடிெபயர்ந்தார்.

அச்சமயத்த ல் பாரிஸ் நகரில் சர்வேதச மகளிர் மாநாடு

இரண்டாவது முைறயாக நைடெபற்றது. இத ல் க ளாரா கலந்து ெகாண்டார்.
சமத்துவம்
ெஜர்மன் ேசாசலிசத் ெதாழிலாளர் கட்ச ய ல் க ளாரா 1878ஆம் ஆண்டில்
ேசர்ந்தார்.

இது 1890ஆம் ஆண்டில் ெஜர்மன் சமூக ஜனநாயக கட்ச என

ெபயர் மாற்றப்பட்டது.

இவர் ெபண் ெதாழிலாளர்களின் உரிைமக்காகவும்,

அவர்களின் உரிைமக்காகவும் ேபச னார்.

இது உலக ல் உள்ள அைனத்து

ெபண்கள் இயக்கங்களுக்கு மிகப் ெபரிய உற்சாகத்ைத ஏற்படுத்த யது.
ேசாசலிஸ்டுகள் மீதான தைடைய ெஜர்மனி அரசு 1890ஆம் ஆண்டில்
நீக்க யது.

இதன் ப றகு மீண்டும் ெஜர்மனி த ரும்ப னார்.
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ஜனநாயக கட்ச ெபண்களுக்கு என க ைளச்சீட் என்னும் பத்த ரிைகைய
ெவளிய ட்டது.

இதற்கு சமத்துவம் என்று ெபாருள்.

சமத்துவம் என்ற

பத்த ரிைகய ன் ஆச ரியராக க ளாரா ந யமிக்கப்பட்டார்.
இவருக்கு ேராசா லம்சம்பர்க் உதவ யாக இருந்தார்.

இவர்களின்

ேதாழைம நட்பு 20 ஆண்டுகளுக்கு ேமல் நீடித்தது. சமத்துவம் பத்த ரிைகய ன்
ப ரத கள் ெதாடக்கத்த ல் ஆய ரக்கணக்க ேலேய ெவளியானது.

இது

ப ன்னர் 91 மகளிர் இயக்கத்த ன் பத்த ரிைக என அைழக்கப்பட்டது. காலம்
ெசல்ல ெசல்ல மிகவும் ப ரபலம் அைடந்தது. 1914ஆம் ஆண்டில் சுமார் ஒரு
லட்சத்த ற்கும் அத கமான ப ரத கள் ெவளிவந்தன.
மகளிர் த னத்த ன் ேதாற்றம்
மார்க்ச யத்தால்

ஈர்க்கப்பட்ட

க ளாரா

துணிச்சல்,

அர்ப்பணிப்பு

மனப்பான்ைம ெகாண்டவராகவும் இருந்தார். கார்ல் மார்க்ஸின் ெநருங்க ய
நண்பரான ப ரெடரிக் ஏங்ெகல்ச ன் ெநருங்க ய நண்பராகவும், நம்ப க்ைகக்கு
உரியவராகவும்

இருந்தார்.

ெபண்கள்

வீட்ைட

வ ட்டு

ெவளிவராத

அக்காலத்த ல் 15000 ெபண்கைளத் த ரட்டி பாரிஸில் ேபரணி நடத்த னார்.
ெபண்களுக்கு சம உரிைம, ஊத ய உயர்வு, 8 மணி ேநர ேவைல என
ேபரணிய ல் முழங்க னார். இதனால் உலகளவ ல் ெதரியத் ெதாடங்க னார்.
ெஜர்மனி ஸ்டட்கார்ட் என்ற நகரில் முதன் முதலாக ேசாசலிச ெபண்கள்
மாநாடு

1907ஆம்

ஆண்டில்

நைடெபற்றது.

இந்த

மாநாட்டில்

உலக

முழுவதும் ஒருங்க ைணப்பதற்காக ஒரு சர்வேதச ெபண்கள் அைமப்பு
உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த அைமப்ப ன் ெசயலாளராக க ளாரா ெஜட்க ன்

ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.
ெடன்மார்க ன் தைலநகரான ேகாபன் ேஹகனில் 1910ஆம் ஆண்டு
உைழக்கும் ெபண்களின் சர்வேதச மாநாடு நைடெபற்றது.

17 நாடுகளில்

இருந்து 100 ெபண்கள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து ெகாண்டனர். ெபண்களுக்கு
என ஒரு ச றப்பு மகளிர் த னம் ஆண்டுேதாறும் கைடப டிக்க ேவண்டும்
என பலர் ேபச னர். அப்ேபாது உலகம் முழுவதும் 5 லட்சம் ெபண்கள் இந்த
அைமப்ப ல் உறுப்ப னர்களாக இருந்தனர்.

www.Kaniyam.com

33

FreeTamilEbooks.com

ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

ெபண்களுக்கு சம உரிைம, ஆண்களுக்கு சமமான ஊத யம் ேவண்டும்
என முழங்க 1857ஆம் ஆண்டு மார்ச் 8 அன்று ந யூயார்க் ெதருக்களில்
ெபண்கள் ஊர்வலமாக வந்தனர். காவலர்களால் தாக்கப்பட்டு பலர் இரத்தம்
ச ந்த னர். ந யூயார்க் மகளிர் எழுச்ச ய ன் ந ைனவாக மார்ச் 8 ஐ உலக மகளிர்
த னமாகக் ெகாண்டாட ேவண்டும் என்னும் தீர்மானத்ைத க ளாரா ெகாண்டு
வந்தார். இத்தீர்மானம் எத ர்ப்ப ன்ற ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டது.

…
உலகளவ ல் சர்வேதச மகளிர் த னம் 1911ஆம் ஆண்டு மார்ச் 8 அன்று
பல்ேவறு நாடுகளில் கைடப டிக்கப்பட்டது. குற ப்பாக ெடன்மார்க், ெஜர்மனி,
ஆஸ்த ரியா, சுவ ட்சர்லாந்து ஆக ய நாடுகளில் மார்ச் 8 அன்று உலக மகளிர்
த னம் கைடப டிக்கப்பட்டது. ப ன்னர் பல்ேவறு நாடுகளில் இது நைடமுைறக்கு
வந்தது.

ஐக்க ய நாடுகள் சைப 1975ஆம் ஆண்டில் மார்ச் 8 ஐ சர்வேதச

ெபண்கள் த னமாக அற வ த்தது.
அரச யல் வாழ்க்ைக
சர்வேதச ேசாசலிச ெபண்கள் அைமப்ப ன் சார்பாக ேபாருக்கு எத ராக
ஒரு மாநாட்ைட 1915இல் ெபர்லினில் நடத்த னார்.
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இந்தப் ேபாரினால் எந்தப் பயனும் இல்ைல. ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்குப்
ப டித்தமான அைனத்ைதயும் இழக்க ேநரிடுக றது என்றார்.

ெஜர்மனிய ல்

1919ஆம் ஆண்டு ெஜர்மன் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ஆரம்ப க்கப்பட்டது.

அத ல்

தன்ைன இைணத்துக் ெகாண்டார். இவர் மத்த யக் குழு உறுப்ப னராகவும்,
கம்யூனிஸ்ட் அக லத்த ன் ெசயற்குழு உறுப்ப னராகவும் இருந்தார்.
ெஜர்மனிய ல் ஹ ட்லர் ஆட்ச க்கு வந்த ப றகு கம்யூனிஸ்ட் கட்ச 1933ஆம்
ஆண்டில் தைட ெசய்யப்பட்டது.

அதன் ப றகு இவர் மாஸ்ேகா ெசன்றார்.

பாச சம் ெவற்ற ெபற்றால் உைழப்பாளி வர்க்கம் ெகாடிய அடக்கு முைறக்கு
ஆளாகும் என எச்சரிக்ைக வ டுத்தார். இவர் தனது 76 ஆவது வயத ல் 1933
ஆம் ஆண்டு ஜூன் 20 அன்று மாஸ்ேகாவ ல் காலமானார்.
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6.

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

சூசன் பிரவுெனல் அந்ேதானி

அைனவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிைம உண்டு என அரச யல் அைமப்புச்
சட்டம் கூறுக றது.

உலக ன் அைனத்து நாடுகளிலும் ெபண்களுக்கு

வாக்குரிைம வழங்கப்பட்டுள்ளது. 1979ஆம் ஆண்டில் ஐக்க ய நாடுகள் சைப
ெபண் வாக்குரிைம ஒரு மனித உரிைமெயன அற வ த்தது.

ஓட்டு ேபாடும்

உரிைம என்பது ெபண்களுக்கு எளிதாகக் க ைடக்கவ ல்ைல. வாக்குரிைம
ேவண்டி உலகம் முழுவதும் ெபண்கள் மற்றும் முற்ேபாக்கு அைமப்புகள்
ேபாராடிேய இந்த உரிைமையப் ெபற்றனர்.

…
உலக அரச யல் ஆண்களுக்கு ஆதாரவாகேவ இருந்தது. ெபண்களுக்கு
வாக்களிக்கும் உரிைம உண்டு என சட்டம் கூறவ ல்ைல.
ேபாத ய அற வு க ைடயாது.

ெபண்களுக்கு

ெபண்கள் வீட்டிேலேய இருக்க ேவண்டும்,

சைமக்க ேவண்டும், குழந்ைதகைள பராமரிக்க ேவண்டும், வீட்ைடச் சுத்தமாக
ைவத்த ருக்க ேவண்டும் என ஆண்கள் கூற

வந்தனர்.

அவர்களுக்கு

வாக்குரிைம ெகாடுக்கக் கூடாது என எத ர்ப்பு ெதரிவ த்து வந்தனர். ஆண்கள்
மட்டுேம நாட்ைட ந ர்வக க்கும் தகுத பைடத்தவர்கள் எனக் கூற னர்.
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ெபண்கள் வாக்குரிைம இயக்கம் 1780ஆம் ஆண்டில் ப ரான்சு நாட்டில்
ெதாடங்க யது. இப்படிப்பட்ட இயக்கம் உலக ன் பல நாடுகளிலும் ேதான்ற யது.
பல ெபண் தைலவர்கள் ஒன்று ேசர்ந்து வாக்குரிைமக்காக கடுைமயாக
உைழத்தனர்.

இறுத ய ல் வாக்களிக்கும் உரிைம க ைடத்தது.

ெபண்கள்

வாக்குரிைம இயக்கத்த ன் மிக முக்க யமான தைலவர்களில் ஒருவர்தான்
சூசன் ப ரவுெனல் அந்ேதானி (Susan Brownell Anthony) ஆவார்.
சூசன் அந்ேதானி என்பவர் அெமரிக்க சமூக சீர்த ருத்தவாத மற்றும்
உலக வரலாற்ற ல் மிகவும் ப ரபலமான ெபண் உரிைம ேபாராளி. அடிைம
ஒழிப்பு, ெதாழிலாளர் உரிைமகள் மற்றும் சம ேவைலக்குச் சம ஊத யம் என
பல்ேவறு இயக்கங்களில் ஈடுபட்டார். ெபண்கள் வாக்குரிைம இயக்கத்த ல்
தன் வாழ்நாள் முழுவதும் உைழத்தார். த ருமணம் ெசய்து ெகாள்ளாமல் சம
உரிைமக்காக ேபாராடிய ப ரபல வாக்குரிைமயாளர்.
ப றப்பு
சூசன் 1820ஆம் ஆண்டு ப ப்ரவரி 15 அன்று மாசசூெசட்ஸ் பகுத ய ல்
உள்ள

ஆடம்ஸ்

என்னும்

இடத்த ல்

ப றந்தார்.

இவரது

ேடனியல் என்பவர் ஒரு வ வசாய மற்றும் உள்ளூர் பருத்த
உரிைமயாளராகவும் இருந்தார்.

தந்ைத

ஆைலய ன்

இவரது தாயார் லூச , நன்கு கல்வ யற வு

ெபற்றவர். லூச அெமரிக்கப் புரட்ச ய ல் ேபாராடிய குடும்பத்த ல் ப றந்தவர்.
அதுமட்டும்

அல்லாமல்

லூச ய ன்

ெபற்ேறார்கள்

மாசசூெசட்ஸ்

மாந ல

அரசாங்கத்த ல் பணியாற்ற னர்.
சூசனின் குடும்பம் குவாக்கர் ெகாள்ைகைய ப ன்பற்ற யக் குடும்பம்.
கடவுளின் கீழ் அைனவரும் சமம் என்பது குவாக்கர் ெகாள்ைகயாகும். சூசன்
சுதந்த ரமாக வளர்க்கப்பட்டார். பல குவாக்கர்கைளப் ேபாலேவ ஆண்களும்,
ெபண்களும் படிக்க ேவண்டும், சமமாக ேவைல ெசய்ய ேவண்டும், சமமாக
வாழ ேவண்டும் என இவரது ெபற்ேறார்களும் வ ரும்ப னர். ேமலும் உலக ல்
நடக்கும் ெகாடுைம மற்றும் அநீத ைய ஒழிக்க ேவண்டும் என்பதற்காக
தங்கைள

அர்ப்பணிக்க

ேவண்டும்

என்ற

லட்ச யம்

ெகாண்டவர்களாக

இருந்தனர்.
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…
அைனவரும் சமம் என்ற ெகாள்ைகயால் சூசன் ச று வயத ேலேய
ஈர்க்கப்பட்டார். இவருக்கு ஏழு சேகாதர சேகாதரிகள் இருந்தனர். அவர்களில்
ச லர்

நீத

மற்றும்

அடிைம

வ டுதைலக்காக

ேபாராடினர்.

இவரது

ெபற்ேறார்கள் 1826ஆம் ஆண்டில் ந யூயார்க் நகரில் உள்ள ேபட்டன்வ ல்லிக்கு
குடிெபயர்ந்தது.
ப லெடல்ப யாவுக்கு
ேசர்க்கப்பட்டார்.

அருக ல்

உள்ள

குவாக்கர்

பள்ளிய ல்

சூசன்

இவரது தந்ைதய ன் வணிகம் ேதால்வ யைடந்ததால்

1830ஆம் ஆண்டு குடும்பத்த ற்கு உதவ ெசய்வதற்காக வீடு த ரும்ப னார்.
இங்கு இவருக்கு ஆச ரியர் ேவைல க ைடத்தது. அதன் ப றகு 1840ஆம் ஆண்டு
ந யூயார்க் பகுத ய ல் ேராெசஸ்டர் என்னுமிடத்த ல் உள்ள ஒரு பண்ைணக்கு
குடிெபயர்ந்தனர்.
இயக்கம்
சூசன்

தனது

தந்ைதய ன்

நண்பர்களான

வ ல்லியம்

ேகரிசன் மற்றும் ப ரெடரிக் டக்ளஸ் ஆக ேயாைரச் சந்த த்தார்.
புகழ்ெபற்ற

அடிைம

முைற

ஒழிப்புவாத களாக

இருந்தனர்.

லாய ட்
இவர்கள்
சூசன்

தனது 17 ஆவது வயத ேலேய அடிைம முைறக்கு எத ராகப் ேபாராடினார்.
1840ஆம்

ஆண்டில்
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…
வருவதற்கான ேபாராட்டத்த ல் ஈடுபட்டார்.

இது அடிைம ஒழிப்பு இயக்கம்

என அைழக்கப்பட்டது.
அக்காலத்த ல்
காரியம் அல்ல.

ெபண்கள்

ப ரச்சாரத்த ல்

ஈடுபடுவது

எளிதான

ெபண்கள் ெபாது இடங்களில் உைர ந கழ்த்துவது

முைறயற்றது என ெபரும்பாலான மக்களின், கருத்தாக இருந்தது.
பல்ேவறு

எத ர்ப்புகளுக்கு

இைடேய

அடிைமத்தனத்த ற்கு

உணர்ச்ச கரமான உைரகைள ந கழ்த்தனார்.

சூசன்

எத ராக

பல

இவரது ேபச்சால் பலர்

ஈர்க்கப்பட்டனர். சூசன் ஒரு ப ரபலமான ெபண்ணாக மாற னார்.
மது அருந்துவது பாவம் எனக் கருத னார். ஆண்களின் குடிப்பழக்கத்தால்
வறுைம,

வன்முைற ஏற்படுக றது.

இதனால் அப்பாவ

குழந்ைதகளும் பாத க்கப்படுவைத ேநரில் கண்டார்.
எத ராகவும் ப ரச்சாரம் ெசய்தார்.

ெபண்களும்,

ஆகேவ மதுவுக்கு

தனது முழு ேநரத்ைதயும் சமூகப்

ப ரச்சைனக்காக ஒதுக்க னார். ெபண்களின் உரிைமக்காகவும் ேபாராடினார்.
ந தான இயக்கம் நடத்த ய மாநாட்டில் ஒரு ெபண் என்ற காரணத்தால்
சூசனுக்கு ேபச வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது.

ெபண்களுக்கு வாக்களிக்கும்

உரிைம க ைடக்காத வைர யாரும் ெபண்கைள அரச யலில் ெபரிதாக
எடுத்துக் ெகாள்ள மாட்டார்கள் என்பைத சூசன் உணர்ந்தார்.
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வாக்குரிைம இயக்கம்
சூசன் 1851ஆம் ஆண்டில் நைடெபற்ற அடிைம எத ர்ப்பு மாநாட்டில் கலந்து
ெகாண்டார்.

அப்ேபாது எலிசெபத் ேகடி ஸ்டாண்டன் (Elizabeth Cady Stan-

ton) என்பவைரச் சந்த த்தார்.

இவர்கள் இருவரும் ேசர்ந்து ெபண்களின்

உரிைமக்காக ேபாராடினர். இவர்கள் ந யூயார்க் மாந ல ெபண் உரிைமகள்
குழுைவ உருவாக்க னர்.

ப றகு 1869ஆம் ஆண்டில் ேதச யப் ெபண்

வாக்குரிைம சங்கத்ைத ந றுவ னர்.
சூசன் ெதாடர்ந்து நாடு முழுவதும் பயணம் ெசய்தார்.

ெபண்ணின்

வாக்களிக்கும் உரிைமைய ஆதரிக்க, மற்றவர்கைள நம்ப ைவக்க நாடு
முழுவதும் உைரயாற்ற னார். ெபண்களின் ெசாத்துரிைம, அடிைம எத ர்ப்பு,
மது ஒழிப்பு என பல்ேவறு ப ரச்சாரங்கைளயும் ேசர்த்து நடத்த னார்.

ஓட்டு
அெமரிக்க ஜனாத பத ேதர்தல் 1872ஆம் ஆண்டில் நடந்த ேபாது சூசன்
இத்ேதர்தலில் வாக்களித்தார்.

சட்ட வ ேராதமாக வாக்களித்தார் எனக்

காரணம் காட்டி ைகது ெசய்யப்பட்டார். ேமலும் அவர் ெசய்த குற்றத்த ற்காக
100 டாலர் அபராதம் வ த க்கப்பட்டது.

சூசன் வழக்குத் ெதாடுத்தார்.

அபராதத்ைத கட்ட மறுத்துவ ட்டார். ப றகு இவர் மீது இருந்த வழக்கு தள்ளுபடி
ெசய்யப்பட்டது. இது நாடு முழுவதும் பரவ யது.
ெபண்களுக்கு வாக்குரிைம வழங்குவதற்கான சட்டத்ைத அெமரிக்க
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சட்டமன்றத்த ல் ெகாண்டு வர 1878ஆம் ஆண்டில் சூசன் முயற்ச ெசய்தார்.
ேமலைவ

உறுப்ப னர்

ஆரன்

சார்ெசண்ட்

என்பவர்

இத்த ருத்தத்ைதக்

ெகாண்டு வந்தார். ஆனால் இது ேதால்வ ய ல் முடிந்தது.
ெவற்ற
ெபண்கள் உரிைம இயக்கத்த ல் ப ளவு ஏற்படுவைதத் தடுக்க ேதச ய
அெமரிக்கப் ெபண் வாக்குரிைம சங்கம் என்ற புத ய ெபண்கள் வாக்குரிைம
அைமப்ைப 1890இல் உருவாக்க னார்.
தைலவராகவும்,
எலிசெபத்

ேகடி

எலிசெபத் ேகடி.

இதன் முதல்

சூசன் இதன் இரண்டாவது தைலவராகவும் இருந்தார்.
இறக்கும்

வைர

சுமார்

50

ஆண்டுகள்

இைணந்ேத

ேபாராடினார்.
சூசன் ஓட்டுரிைமக்காக ைகெயழுத்து இயக்கம், ேபரணி, ெபாதுக் கூட்டம்
என ெதாடர்ந்து நடத்த னார். தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ேபாராடினார். இவர்
1906ஆம் ஆண்டு மார்ச் 13 அன்று இயற்ைக எய்த னார்.
அெமரிக்காவ ல் ெபண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிைமக்காக நீண்ட
காலம் ேபாராட்டம் நைடெபற்றது.

1920ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 18 அன்று

அெமரிக்க அரச யலைமப்ப ன் 19 ஆவது த ருத்தம் வயது வந்த ெபண்கள்
அைனவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிைமைய அளித்தது.

ஆண்கைளப்

ேபாலேவ குடியுரிைமய ன் அைனத்து உரிைமகள் மற்றும் ெபாறுப்புகளுக்கு
ெபண்கள் தகுத யானவர்கள் என அற வ த்தது. சூசனின் கடின உைழப்ப ற்கு
க ைடத்த ெவற்ற யாக இது கருதப்படுக றது.
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7.

ேசாேஜார்னர் ட்ரூத்

ேசாேஜார்னர் ட்ரூத் (Sojourner Truth) என்பவர் ஒரு அெமரிக்க ஆப்ப ரிக்கப்
ெபண் உரிைமப் ேபாராளி ஆவார்.
அைடந்தப் ெபண்.

இவர் அடிைமயாக இருந்து வ டுதைல

அடிைம ஒழிப்பு மற்றும் ெபண் சமத்துவத்த ற்காக தன்

வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்டார். இவர் உலக ன் மிகச் ச றந்த மனித உரிைமப்
ேபாராளிகளில் ஒருவராகக் கருதப்படுக றார்.
இவர் ப ற்காலத்த ல் ஒரு ச றந்த ேபச்சாளராகவும், எழுத்தாளராகவும்
மாற னார்.

2009ஆம் ஆண்டில் அெமரிக்க தைலைம பார்ைவயாளர்கள்

ைமயத்த ல் உள்ள எமன்ச ேபஷன் ஹாலில் இவரது மார்பளவு ந ைனவு
ச ைல ைவக்கப்பட்டது.

ேகப டல் கட்டிடத்த ல் ச ைல ைவக்கப்பட்டிருக்கும்

முதல் ஆப்ப ரிக்க அெமரிக்க ெபண் ட்ரூத் ஆவார்.

2014ஆம் ஆண்டில்

ஸ்மித்ேசானியன் இதழில் எல்லாக் காலத்த லும் 100 மிக முக்க யமான
அெமரிக்கர்கள் பட்டியலில் இவர் ெபயர் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ப றப்பு

…
இவரது தந்ைத ேஜம்ஸ் ஒரு கூலித் ெதாழிலாளி.
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நாட்டில் இருந்து அைழத்து வரப்பட்ட அடிைம.

இவரது தாயார் எலிசெபத்

பாம்ப்ரீ ஆவார்.

இவர் க னியா நாட்டில் இருந்து அைழத்து வரப்பட்ட

அடிைமகளில் ஒருவர்.

இந்த தம்பத யருக்கு 10 குழந்ைதகள், இவர்களின்

இைளய மகள் தான் ேசா ேஜார்னர் ட்ரூத்.

இவரின் உண்ைமயான ெபயர்

இசெபல்லா பாம்ப ரீ (Isabella Baumfree) என்பதாகும். ெசல்லமாக ெபல்லா என
அைழக்கப்பட்டார்.
இவரது ெபற்ேறார்கைள கர்னல் சார்லஸ் ஹார்டன்ெபர்க் என்னும்
பணக்காரர், அடிைம வ யாபாரிகளிடம் இருந்து வ ைலக்கு வாங்க னார்.
ந யூயார்க் நகரின் வடக்ேக 153 க .மீ. ெதாைலவ ல் உள்ள ஈேசாபஸ் நகரில்
இவர்கைள குடி ைவத்தான்.

இது டச்சு ெமாழிய ல் ஸ்வார்ேடக ல் என

அைழக்கப்படும் இடமாகும். இன்ைறக்கு ரிப்டனுக்கு சற்று வடக்ேக உள்ளது.
இது ஒரு மைலப்பாங்கான இடம்.

இங்குள்ள எஸ்ேடட்டில் தான் வாங்க ய

அடிைமகைள ேவைலக்கு ைவத்துக் ெகாண்டான்.

அடிைமகளும் இவரின்

ெசாத்த ன் ஒரு பகுத யாகேவ மத ப்ப டப்பட்டனர்.
குழந்ைதப் பருவத்த ேலேய ட்ரூத் இங்குள்ள எஸ்ேடட்டில் அடிைமயாக
ேவைல ெசய்தார். இவரது முதலாளி 1806ஆம் ஆண்டில் இறந்தார். ஒன்பது
வயது இருக்கும் ேபாது ட்ரூத் மற்ெறாருவருக்கு வ ற்கப்பட்டார்.

ெசம்மற

ஆட்டு மந்ைதயுடன் ஜான் நீலி என்பவர் 100 டாலருக்கு இவைர ஏலத்த ல்
வ ைலக்கு வாங்க , க ங்ஸ்டன் என்னும் இடத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றான்.
ட்ரூத் அதுவைர டச்சு ெமாழிய ல் மட்டுேம ேபச னார். அங்கு ெசன்ற ப றகு
ஆங்க லம் கற்றுக் ெகாண்டார்.

ஆனால் ஆங்க லத்ைத டச்சு உச்சரிப்புடன்

ேபச னார். இவரின் புத ய எஜமானர் நீலி மிகவும் ெகாடூர மனம் ெகாண்டவர்
மற்றும் கடுைமயானவர்.

இவைர த னமும் ஏேதா ஒரு காரணத்த ற்காக

அடிப்பது நீலிய ன் பழக்கமாக இருந்தது. ஒரு முைற இரும்பு கம்ப யால் அடி
வாங்க ேனன் என ட்ரூத் குற ப்ப ட்டார்.
த ருமணம்
நீலி 1808 ஆம் ஆண்டில் இவைர ந யூயார்க்க ன் ேபார்ட் ஈெவனின்
உணவகக் காப்பாளர் மார்டினஸ் ஷ்ைரவர் என்பவருக்கு 105 டாலருக்கு
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இவர் 18 மாதங்கள் அங்கு ேவைல ெசய்து வந்தார்.

ப ன்னர்

1810ஆம் ஆண்டில் ந யூயார்க்க ன் ெவஸ்ட் பார்க் உரிைமயாளர் ஜான்
டுமாண்ட் என்பவருக்கு மீண்டும் வ ற்கப்பட்டார்.

…
புத ய எஜமானர் ஜான் டுமாண்ட் மிகவும் ேமாசமானவன்.
பலமுைற ட்ரூத்ைத பாலியல் பலாத்காரம் ெசய்தான்.
ெகாடுைமயால்
டுமாண்டின்

வாழ்க்ைக

மைனவ

துன்பகரமாக

எலிசெபத்தும்

இருந்தது.

ட்ரூத்ைத

அவன்

முதலாளிய ன்
ேமலும்

ஜான்

ெகாடுைமபடுத்த னார்.

ஒரு அடிைமப் ெபண் தனது எஜமானர்களால் பல்ேவறு ெகாடுைமகைள
அனுபவ க்க ேவண்டி இருந்தது. அடிைமக்கு உய ர் வாழ்வைத தவ ர ேவறு
எந்த உரிைமயும் க ைடக்கவ ல்ைல.
ட்ரூத் 1815ஆம் ஆண்டில் அதாவது தனது 18 ஆவது வயத ல் தனது
பண்ைணக்கு அருக ல் உள்ள ேவறு ஒரு பண்ைணய ல் ேவைல ெசய்த
ராபர்ட் என்ற அடிைமையக் காதலித்தார்.
ப டிக்கவ ல்ைல.

இது ராபர்ட்டின் முதலாளிக்கு

இருவரும் தனி, தனி உரிைமயாளர்களிடம் அடிைமயாக

இருந்ததால் அவர்கள் த ருமணம் ெசய்து ெகாள்ள அனுமத க்கவ ல்ைல.
ராபர்ட்ைட அவனது முதலாளி கடுைமயாக தாக்க னான். இதனால் ராபர்ட்
இறந்து ேபானான்.
இந்த அனுபவம் அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் ேவதைனைய ெகாடுத்தது.
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டூமாண்டிற்கு ெசாந்தமான தாமஸ் என்ற மற்ெறாரு அடிைமைய ட்ரூத்த ற்கு
த ருமணம் ெசய்து ைவத்தனர். தாமஸ் என்பவர் வயதான ஒரு க ழவர் ஆவார்.
இவர்களுக்கு ேஜம்ஸ், டயானா, பீட்டர், எலிசெபத் மற்றும் ேசாப யா என ஐந்து
குழந்ைதகள் ப றந்தன.
வ டுதைல
ந யூயார்க் மாந ல அரசு அடிைமத் தனத்ைத ஒழிக்க 1799ஆம் ஆண்டில்
சட்டம்

இயற்ற யது.

ஆனால்

இந்த

மாந லத்த ல்

உள்ள

அைனத்து

அடிைமப்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கும் வ டுதைல க ைடக்க 20 ஆண்டுகளுக்கும்
ேமல் ஆனது.

அதாவது 1827ஆம் ஆண்டு ஜூைல 4 அன்று தான் முழு

வ டுதைல ந ைறேவற யது எனலாம்.

…
அரசு வ டுதைல அளிப்பதற்கு ஒரு வருடத்த ற்கு முன்ேப ட்ரூத்ைத
வ டுதைல ெசய்வதாக டூமாண்ட் வாக்குறுத அளித்தான். குற ப்ப ட்ட ேதத
வந்தவுடன் அவன் மனம் மாற ட்ரூத்ைத வ டுதைல ெசய்ய மறுத்துவ ட்டான்.
ட்ரூத்த ற்கு உடலில் ஏற்பட்ட காயத்த ன் காரணமாக குைறந்த உற்பத்த ைய
மட்டுேம ெசய்ய முடிந்தது.
ேகாபமைடந்தார்.

வ டுதைல தருவதாக கூற

ஏமாற்ற யதால்

முதலாளிையத் த ருப்த படுத்த 45 க ேலா கம்பளிைய

உற்பத்த ெசய்து ெகாடுத்தார்.
ட்ரூத்

தனது
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ப ற்பகுத ய ல் வ டுதைல ெபற்றார்.

வ டுதைலச் சட்டத்த ன் அடிப்பைடய ல்

வ டுதைல அைடயாதக் காரணத்தால் தனது மற்ற நான்கு குழந்ைதகைளயும்
பண்ைணய ல்

வ ட்டுச்

ெசன்றார்.

ஏெனன்றால்

அவர்கள்

சட்டப்படி

டூமாண்டிற்கு கட்டுப்பட்டிருந்தனர்.
வழக்க ல் ெவற்ற
ந யூயார்க்க ன்

ந யூ

பாஸ்ட்ஸ்

குழந்ைதயுடன் ெசன்றார்.

என்னும்

இடத்த ற்கு

ட்ரூத்

தனது

அங்கு ஐசக் மற்றும் மரியா வான் வாகனன்ஸ்

வீட்டிற்குச் ெசன்றார். அடிைம ஒழிப்புச் சட்டம் அமுலுக்கு வரும் வைர இவர்கள்
வீட்டில் பணி புரிந்தார். இதற்காக பைழய முதலாளி டூமாண்ட்டிற்கு 20 டாலைர
வான் வாகனன்ஸ் ெகாடுத்தார்.
ந யூயார்க் அடிைமத்தனத்த ற்கு எத ரான சட்டம் இயற்றப்பட்ட ப றகு
ட்ரூத்த ன் ஐந்து வயது மகன் பீட்டைர டூமாண்ட் ஏமாற்ற வ ற்றுவ ட்டான்.
அலபாமாவ ல் உள்ள உரிைமயாளருக்கு சட்ட வ ேராதமாக மறுவ ற்பைன
ெசய்யப்பட்டைத

ட்ரூத்

ெதரிந்து

ெகாண்டார்.

உதவ யுடன் நீத மன்றம் ெசன்றார்.
நீத மன்றத்த ற்குச் ெசன்றார்.

வான்

வாகனன்ஸின்

ஒரு ெவள்ைள மனிதனுக்கு எத ராக

இந்த வழக்க ல் ெவற்ற யும் ெபற்றார்.

நீத மன்றத்த ற்குச் ெசன்று ெவற்ற ெபற்ற முதல் கருப்ப னப் ெபண் ட்ரூத்
ஆவார். தனது மகைன அடிைம முைறய லிருந்து மீட்ெடடுத்தார்.
ேபச்சாளர்
ட்ரூத் தனது மகனுடன் ந யூயார்க் நகரத்த ற்கு குடிெபயர்ந்தார்.

அங்கு

ஒரு க ற ஸ்துவ வீட்டில் ேவைலக்குச் ேசர்ந்தார். இவர் க ற ஸ்துவ சமயத்த ல்
ஈடுபாடு ெகாண்டவராக மாற னார்.

இவர் 1843ஆம் ஆண்டில் இசெபல்லா

என்க ற தனது ெபயைர ேசாேஜார்னர் ட்ரூத் என மாற்ற க் ெகாண்டார்.
அடிைமத்தனத்ைத எத ர்த்து குரல் ெகாடுத்தார். அடிைம ஒழிப்பு அைமப்ப ல்
ேசர்ந்தார்.
ப ரெடரிக் டக்ளஸ் ேபான்ற முன்னணி அடிைம ஒழிப்புவாத கைளச்
சந்த த்தார். அதன் சம உரிைம ஆர்வலராக தனது வாழ்க்ைகப் பயணத்ைதத்
ெதாடங்க னார்.
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…
உரிைமகள் மாநாட்டில் கலந்து ெகாண்டார்.
என உைரயாற்ற னார்.

நான் ஒரு ெபண் அல்லவா

இந்த உைர ெபரும்பாலனவர்களின் கவனத்ைத

ஈர்த்தது. இவர் ஒரு ச றந்த ேபச்சாளராகவும், சம உரிைம ேபாராளியாகவும்
மாற னார். ெபண்களின் வாக்குரிைமக்காகவும் ேபாராடினார்.
இறுத வாழ்க்ைக
பல முன்னணி ெபண் ேபாராளிகளில் ஒருவராக ட்ரூத் மாற னார்.
ெபண்களுக்கு ெசாத்துரிைமக்காகவும் குரல் ெகாடுத்தார்.

வறுைமய ல்

வாடும் கருப்ப னத்தவர்களுக்கு ேவைல ேதடித் தருவத லும் தீவ ரமாக
பங்களித்தார்.
உதவ னார்.

1870ஆம் ஆண்டில் அடிைமகளுக்கு ந லம் ெபற்றுத் தர
ெவள்ைள மாளிைகய ல் அத பைர சந்த த்துப் ேபச னார்.

அடிைம ஒழிப்பு, ெபண்ணுரிைமகள், ச ைற சீர்த ருத்தம் என பல உைரகைள
ந கழ்த்த னார். தனது வாழ்க்ைக வரலாற்ைற புத்தகமாக எழுத னார். இவர்
1883ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 26 அன்று தனது 86ஆவது வயத ல் இயற்ைக
எய்த னார். அவரது கல்லைறய ல் கடவுள் இறந்துவ ட்டரா என்ற வார்த்ைதகள்
ெபாற க்கப்பட்டன.
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8. எம்மலின் பான்கர்ஸ்ட்

…
இங்க லாந்த ல் ெபண்களின் வாக்குரிைமக்காக 40 ஆண்டுகளாகப்
ேபாராடி ெபற்றுத் தந்த ஒரு அரச யல் ெபண் ேபாராளி எம்மலின் பான்கர்ஸ்ட்
(Emmeline Pankhurst) ஆவார்.

ெபண்களின் வாக்குரிைமக்காக உலகளவ ல்

ேபாராடிய ெபண்களில் மிக முக்க யமானர்.

ெபண் வாக்குரிைமையப்

ெபற்றுத் தந்த உலக ன் முதல் ெபண் எனவும் ேபாற்றப்படுக றார்.
இங்க லாந்து

நாட்டில்

ெபண்களின்

உரிைமக்காக,

வாக்குரிைம

இயக்கத்த ன் தைலவராக இருந்தார். ேபாராட்டக் குணம் மிக்கப் ேபாராளி.
பலரால் அடிக்கடி வ மர்ச க்கப்பட்ட ேபாத லும் எதற்கும் அஞ்சாமல், ெதாடர்ந்த
தான் ேமற்ெகாண்ட இலட்ச யத்த ற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் ேபாராடினார்.
20ஆம் நூற்றாண்டின் மிக முக்க ய 100 நபர்களில் ஒருவராக ைடம் இதழ்
இவைர அற வ த்துள்ளது.

சமூகத்ைத ஒரு புத ய வடிவத்த ற்கு மாற்ற

முயன்றார். அத லிருந்து ப ன்வாங்க முடியாது எனக் கூற னார்.
ப றப்பு
இவர் 1858ஆம் ஆண்டு ஜூைல 15 அன்று இங்க லாந்து நாட்டில்
மான்ெசஸ்டர் மாவட்டத்த ல் உள்ள ேமாஸ் ைசட் என்னும் இடத்த ல் ப றந்தார்.
இவரது தந்ைத ராபர்ட் ேகால்டன் மற்றும் தாயார் ேசாப யா ஆவர். இவர்கள்
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அரச யல் ப ன்னணி உைடயவர்களாக இருந்தனர்.

இவர்களுக்கு 10

குழந்ைதகள். ஐந்து ெபண் குழந்ைதகளில் மூத்தவர் எம்மலின் ஆவார். இவர்
தந்ைத ச று வணிகம் ெசய்து ெகாண்ேட உள்ளூர் அரச யலிலும் ஈடுபட்டு
வந்தார்.
இவரது தந்ைத நாடகத்த ன் மீது ஆர்வம் ெகாண்டவர்.

இவருக்கு ஒரு

த ேயட்டரும் இருந்தது. ேஷக்ஸ்ப யர் எழுத ய பல்ேவறு நாடகங்களில் இவர்
கதாநாயகனாக நடித்தார். இவர் சமூக அக்கைற ெகாண்டவராக இருந்தார்.
தங்களது குழந்ைதகைளயும் சமூகத்த ன் மீது அக்கைறயுடன் ெசயல்படக்
கூடியவராக வளர்த்தார்.

…
பள்ளிய ல் ஆச ரியர்கள் இவைர எமிலி என அைழத்தனர்.
அைழப்பைத ெபருைமயாகக் கருத னார்.

அப்படி

தனது இனம் வயத ேலேய

புத்தகங்கைளப் படிக்கத் ெதாடங்க னார். இவர் தனது 9 ஆவது வயத ேலேய
ஒடிஸி என்னும் காவ யத்ைதப் படித்தார்.

இது க .மு.

900ஆம் ஆண்டில்

ேஹாமர் என்னும் பண்ைடய க ேரக்கப் புலவரால் எழுதப்பட்ட இத காசமாகும்.
இவர் ப ெரஞ்ச் புரட்ச ய ன் வரலாற்ைறயும் படித்தார். இது இவரது வாழ்நாள்
முழுவதும் உத்ேவகத்துடன் ெசயல்பட உதவ யதாகக் கூற னார்.
இவர் பல்ேவறு அற வு பூர்வமான புத்தகங்கைளப் படித்த ேபாத லும்,
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ெபற்ேறார்கள்

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்
அனுபவ க்கும் கல்வ ச் சலுைககள் இவருக்கு

ெகாடுக்கவ ல்ைல.

இவரது

வாக்களிக்கும் உரிைமைய ஆதரித்தனர்.
ஆதரித்தனர்.

ெபற்ேறார்கள்

ெபண்கள்

ெபண்களின் முன்ேனற்றத்ைத

ஆனால் ஒரு ெபண் கல்வ ய ன் முக்க ய பணி என்பது ஒரு

வீட்ைட த றைமயாக ந ர்வக ப்பது மற்றும் கணவர்கள் வ ரும்பும் கைலையக்
கற்றுக் ெகாள்வது இதுதான் ஒரு ெபண்ணின் கல்வ த் ேதைவ எனக்
கருத னர்.
தங்களின் மகன்களின் எத ர்காலத்ைதப் பற்ற கவனமாக ஆேலாசைன
ெசய்தனர். ஆனால் மகள்கள் இளம் வயத ேலேய த ருமணம் ெசய்து ெகாள்ள
ேவண்டும்.

ேமலும் ஊத யம் ெபறும் ேவைலையத் தவ ர்க்க ேவண்டும்

என்று எத ர்பார்த்தனர்.

ெபண்களின் வாக்குரிைம மற்றும் சமூகத்த ல்

ெபண்களின் முன்ேனற்றம் ஆக யவற்ைற ஆதரித்த ேபாத லும், ஆண்கைள
ேபால அவர்களால் ெசயல்பட முடியாது.

சீர் தூக்க ப் பார்த்து வாக்களிக்க

முடியாது என அவர் தந்ைத கருத னர். தான் ஒரு ைபயனாக ப றக்காதது ஒரு
பரிதாபம் என எமிலி தனது கவைலைய தந்ைதய டம் கூற னார்.

…
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அக்காலத்த ல் கல்வ என்பது ெபண்களுக்கு ேவத ய யல் மற்றும் புத்தகம்
பராமரிப்பு வகுப்புகைள வழங்க யது.

ேமலும் ெபண்களுக்கு பாரம்பரிய

கைலயான எம்ப ராய்டரி ேபான்றவற்ைற வழங்க யது.

இவர் 18 வயத ல்

பள்ளி படிப்ைப முடித்தார்.
த ருமணம்
ெபண்களுக்கு எத ராக நடக்கும் ெகாடுைமகைளக் கண்டு எம்மலின்
ேவதைனப்பட்டார்.
மறுக்கப்பட்டது.

ெபண்களுக்கு

அக்காலத்த ல்

வாக்குரிைம

1878ஆம் ஆண்டில் ரிச்சர்ட் பான்கர்ஸ்ட் என்பவைரச்

சந்த த்தார். அவர் ஒரு வழக்கற ஞர் மற்றும் ேசாசலிஸ்ட்வாத . ெபண்களின்
வாக்குரிைம ேபச்சு சுதந்த ரம் மற்றும் கல்வ சீர்த ருத்தம் உள்ளிட்ட பல்ேவறு
சமத்துவ ேபாராட்டங்களில் நீண்ட காலமாக ஈடுபட்டு வந்தார்.

வீட்டிற்கு

ெவளிேய ெபண்கள் அரச யல் பணிய ல் ஈடுபடுவைத ஆதரித்தார்.
இவர் எம்மலினின் அரச யல் மற்றும் ெபண்கள் வாக்குரிைமக்கான
ேபாராட்ட குணத்ைத ஆதரித்தார்.
சக்த வாய்ந்ததாக இருந்தது.
பான்கர்ஸ்டுக்கு வயது 44.

இவர்களின் பரஸ்பர பாசம் மிகவும்

எம்மலினுக்கு 20 வயது.

ஆனால் ரிச்சர்ட்

இருவரும் 1879ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 18 அன்று

த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டனர்.

இருவரும் ெபண்களின் வாக்குரிைமச்

சங்கம் உள்பட பல அரச யல் அைமப்புகளில் ெசயல்பட்டனர்.
அக்காலத்த ல் ெபண்கள் அரச யலில் ஈடுபடுவதற்கு எத ர்ப்பு இருந்தது.
ேமலும் த ருமணம் ஆகாதப் ெபண்கள் அரச யலில் ஈடுபடக் கூடாது என்க ற
கருத்ைத எத ர்த்தனர். அவர்கள் அரச யலில் ஈடுபடவதற்கான உரிைமைய
வழங்க ேவண்டும் என்றனர். பான்கர்ஸ்ட் பல பணக்கார வணிகர்களுக்கு
எத ராக நீத மன்றத்த ல் வழக்காடினார். கர்ப்ப ணிப் ெபண்கள் மண்டிய ட்டு
தைரையத் துைடப்பது, கடினமான ேவைலகைளச் ெசய்வது ேபான்றைவ
ப றக்கப் ேபாகும் குழந்ைதைய பாத க்கும் என எம்மலின் ெதரிவ த்து
வந்தார்.

ஏைழ ெபண்களின் நலனுக்காவும் அவர்களின் குழந்ைதகளின்

நலனுக்காகவும் பாடுபட்டார்.
அரச யல்
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பான்கர்ஸ்ட் 1889ஆம் ஆண்டில் ெபண்கள் உரிைமக் கழகத்ைத ந றுவ னர்.
எம்மலின் அரச யலில் ஈடுபாடு ெகாண்டார். சுதந்த ர ெதாழிலாளர் கட்ச ய ல்
(ILP) ேசர வ ண்ணப்ப த்தார். ெபண் என பாலியல் காரணம் காட்டி உள்ளூர்
க ைளய ல் இவைர கட்ச ய ல் ேசர்த்துக் ெகாள்ளவ ல்ைல.
இவர் ேதச ய அளவ ல் கட்ச ப் பணிய ல் ேசர்ந்தார்.

இருப்ப னும்

ஏைழகளுக்கு உணவு

வ ந ேயாக ப்பது, ேவைலய ல்லாதவர்களுக்கு ந வாரணம் வழங்குவது என
பணிபுரிந்தார்.
இவருக்கு 5 குழந்ைதகள் ப றந்தன.

இவரது கணவர் பான்கர்ஸ்

1889 ஆம் ஆண்டு உடல் நலக்குைறவால் மரணமைடந்தார்.

இதனால்

எம்மலினுக்குப்

இருந்தது.

ெபாறுப்பு

அத கரித்தது.

கடன்

சுைமயும்

குடும்பத்த ன் வருமானத்த ற்காக ஒரு ச ற ய கைடைய த றந்தார்.

இவர்

1903ஆம் ஆண்டில் ெபண்கள் சமூக மற்றும் அரச யல் சங்கம் (WSPU) என்ற
அைமப்ைப உருவாக்க னார்.

இத ல் பல்ேவறு இனப் ெபண்கைளயும்

உறுப்ப னராகச் ேசர்ந்தார். தனது மகள்களும் தீவ ரமாக இத ல் ஈடுபட்டனர்.
இது ேபார்குணமிக்க ஒரு அைமப்பாக மாற யது. ெபண் பாலினத்த ன்
ந ைல மிகவும் பரிதாபகரமானது.

நமது உரிைமையப் ெபறுவதற்காக

சட்டத்ைத மீறுவது நமது கடைமயாகும் என அவர் உைரயாற்ற னார். ெபண்
வாக்குரிைமக்காக

பல்ேவறு

நாடுகளுக்கும்

இவர்

பயணம்

ெசய்தார்.

சுதந்த ரம் அல்லது இறப்பு என்க ற தைலப்ப ல் உைரயாற்ற னார்.
ைகது
பாராளுமன்றத்த ல் வாக்குரிைம மேசாதா ெகாண்டு வந்த ேபாது பல
முைற ேதால்வ அைடந்தது.
நடத்த னார்.

இவர் 5 லட்சம் ெபண்கைளத் த ரட்டி ேபரணி

1905ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றத்த ல் வாக்குரிைம மேசாதா

ெகாண்டு வந்த ேபாது பாராளுமன்றத்த ற்கு ெவளிேய ெபண்கைளத் த ரட்டிப்
ேபாராடினார். இருப்ப னும் மேசாதா ந ைறேவற்றப்படவ ல்ைல. ெபண்கள்
அைமப்ைப ஒரு அரச யல் கட்ச யாகவும் மாற்ற னார்.
ெதாடர்ந்து பல்ேவறு ேபாராட்டங்கைள நடத்த னார்.

ெபாது ெசாத்ைத

ேசதப்படுத்துதல் உள்பட பல வழக்குகள் இவர் மீது ேபாடப்பட்டது.
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முைற

ைகது

சந்த த்தார்.

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

ெசய்யப்பட்டார்.

ச ைறய ல்

பல்ேவறு

ெகாடுகைளச்

சுகாதார மற்ற உணவு, அடி, உைத ஆக யவற்ைற ேபான்ற

ெகாடுைமகள் ச ைறக்காவலர்கள் இைழத்தனர். ச ைறய ல் காலவைரயற்ற
உண்ணாவ ரதம் ேமற்ெகாண்டார். வலுக்கட்டாயமாக குழாய் மூலம் உணவு
ெசலுத்த னர். இதனால் உடல் நலம் பாத க்கப்பட்டார்.
வாக்குரிைம
இவரின் நீண்ட கால ேபாராட்டத்த ன் பலனாக 1918ஆம் ஆண்டு மக்கள்
ப ரத ந த த்துவச் சட்டம் 21 வயதுக்கு ேமற்பட்ட அைனத்து ஆண்களுக்கும், 30
வயதுக்கு ேமற்பட்ட ெபண்களுக்கும் வாக்குரிைம வழங்க யது. இவரது மகள்
க ற ஸ்ெடபல் 1918 ஆம் ஆண்டில் நடந்து ெபாதுத் ேதர்தலில் ேபாட்டிய ட்டு 47.8
சதவீதம் வாக்குகைளப் ெபற்றார். ஆனால் 775 வாக்குகள் வ த்த யாசத்த ல்
ேதால்வ அைடந்தார்.
எம்மலின் உடல் நலக் குைறவால் 1928ஆம் ஆண்டு ஜூன் 14 அன்று
இயற்ைக எய்த னார்.

இவர் இறந்த ச ல வாரங்களுக்குப் ப றகு 21

வயதுக்கு ேமற்பட்ட அைனத்து ெபண்களுக்கும் வாக்குரிைம என்ற சட்டம்
ந ைறேவற யது.
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9.

ேஹரியட் டப்மன்

…
ேஹரியட் டப்மன் (Harriet Tubman) என்பவர் ஒரு சமூக ேசவக .
ஒரு ஆப்ப ரிக்க அெமரிக்கர் ஆவார்.

அெமரிக்க நாட்டில் இருந்த அடிைம

முைறைய ஒழிப்பத ல் ெபரும் பங்கு ஆற்ற யவர்.
பலைர

துணிச்சலுடன்

வ டுவ த்து

இவர்

அடிைமகளாக இருந்த

அவர்களுக்கு

மறுவாழ்வு

அளித்த

ெபண்மணி ேஹரியட் டப்மன் ஆவார். அெமரிக்காவ ல் நடந்த உள்நாட்டுப்
ேபாரில்,

ேபாரின்ேபாது ராணுவத்த ல் பணியாற்ற ய முதல் ஆப்ப ரிக்க

அெமரிக்கப் ெபண்மணியாக இவர் கருதப்படுக றார்.

அெமரிக்காவ ல்

ெவளிய டப்பட்ட ரூபாய் தாளில் உருவம் ெபாற க்கப்பட்ட முதல் ெபண்
ேஹரியட் டப்மன் என்பது குற ப்ப டத்தக்கதாகும்.
ப றப்பு
இவர் ப றந்த ேதத சரியாக ெதரியவ ல்ைல.
அெமரிக்கா

நாட்டில்

ேமரிலாந்த ல்

உள்ள

இவர் 1822ஆம் ஆண்டில்

ேடார்ெசஸ்டர்

கவுண்டிய ல்

ப றந்தார். இவரது தாத்தா மற்றும் பாட்டி ஆக ேயார் ஆப்ப ரிக்காவ லிருந்து
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அடிைமயாக அெமரிக்காவ ற்கு ெகாண்டுவரப்பட்டனர். இவர் ேஹரியட் க ரீன்
மற்றும் ெபன் ேராஸ் என்பவருக்கு மகளாக ப றந்தார்.
எட்டாவதாக ப றந்த ெபண் இவர் ஆவார்.

இத்தம்பத யருக்கு

இவரது ெபற்ேறார்கள் ேமரி

பார்ட்டிசன் என்பவருக்கு அடிைமகளாக இருந்தனர். இவருக்கு அரமிண்டா
மின்டி ராஸ் என ெபயரிட்டனர்.
இவர் ஒரு ேபாதும் படிக்கேவா,

எழுதேவா கற்றுக்ெகாள்ளவ ல்ைல.

ஆனால் ைதரியசாலியாகவும் புத்த சாலியாகவும் இருந்தார்.

இவருக்கு

ஐந்து வயது இருக்கும் ேபாேத அண்ைட வீட்டாருக்கு இவரது உரிைமயாளர்
வ ற்பைன ெசய்தார்.

அங்கு குழந்ைதைய கவனிக்கும் ேவைல இவருக்கு

வழங்கப்பட்டது. இவேர ஒரு குழந்ைத. அப்படி இருக்கும்ேபாது மற்ெறாரு
குழந்ைதைய சரியாக பராமரிக்க முடியவ ல்ைல.

அக்குழந்ைத அழும்

ெபாழுெதல்லாம் இவர் தண்டிக்கப்பட்டார் அடியும் உைதயும் வாங்க னார்.

…
அதன் ப றகு ேஜம்ஸ் குக் என்பவரின் ேதாட்டத்த லும் ேவைல ெசய்தார்.
குழந்ைத என்றும் பாராமல் கடுைமயான ேவைலகைளச் ெசய்ய ைவத்தனர்.
ஓயாமல் ெதாடர்ந்து ேவைல வாங்க னார்கள்.
பாத க்கப்பட்டார்.

இதனால் உடல் நலம்

நீ வீட்டு ேவைலக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டாய் எனக்கூற

மாடுகைள ேமய்த்தல், உழவு ெசய்தல், வ றகு சுமப்பது மற்றும் கட்ைடகைள
உருட்டுதல் ேபான்ற கடுைமயான ேவைலகள் இவருக்கு ெகாடுக்கப்பட்டன.
அடி உைத ேபான்ற ெகாடுைமகைள தாங்க முடியாமல் உய ருக்கு பயந்து ஏழு
www.Kaniyam.com

56

FreeTamilEbooks.com

ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

வயத ல் தப்ப த்து ஓடினார்.
அவர் இரவு முழுவதும் ஓடிக் ெகாண்ேட இருந்தார். எங்ேக ெசல்வது என்று
ெதரியாமல் ஓடினாள் ஒரு பன்ற குடிைசய ல் உள்ேள ெசன்று பன்ற களுடன்
மைறந்து ெகாண்டார். பன்ற கள் சாப்ப ட்டு முடித்த மிச்சம் மீத உணவுகைள
சாப்ப ட்டு உறங்க னார்.

இப்படி ச ல நாட்கள் அங்ேக தங்க னார்.

தந்ைத மகைள ேதடிக் கண்டு ப டித்தார்.

இவரது

வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசல்லும்

ேபாது வடக்ேக ெதரிந்த நட்சத்த ரத்ைத காட்டினார். அந்த நட்சத்த ரம் நமக்கு
சுதந்த ரத்ைத ெகாடுக்கும். வடக்கு ேநாக்க ச் ெசன்றால் சுதந்த ரம் க ைடக்கும்
என்ற நம்ப க்ைக ேஹரியட் டப்மனுக்கு ேதான்ற யது.
இவரது

மூன்று

மூத்த

சேகாதரிகள்

அடிைமயாக

வ ற்பைன

ெசய்யப்பட்டனர். அடுத்தது நீதான் தயாராக இருந்து ெகாள் என்று அவர்கள்
இவரின் ைகையப்ப டித்து ஆறுதல் கூற னர்.

இவர் அழ ஆரம்ப த்தார்.

அவைர எப்படி சமாதானம் ெசய்வது என்பது ெதரியாமல் ேபானது.

இரவு

முழுவதும் அழுதார். தனது அப்பா, அம்மா உறவ னர்கள் மற்றும் நண்பர்கைள
வ ட்டு ப ரிந்து ெசல்ல ேவண்டும் என்ற கவைல இவருக்கு ஏற்பட்டது. ஆடு,
மாடு, குத ைர, பன்ற ேபான்றவற்ைற வ ற்பது ேபால் தன்ைனயும் வ ற்று
வ டுவார்கள். என்ைன யார் வாங்குவார்கள் என்று எனக்கு ெதரியாது. எங்ேக
ெகாண்டு ெசன்று அடிைமயாக ைவத்துக் ெகாள்வார்கள் என்பது ெதரியாது
என புலம்ப னார்.
மூன்று

ேபைர

வ ற்ற

ப றகு

தம்ப ையயும் வ ற்க முயன்றார்.

இவர்களது

எஜமானர்

இவருைடய

அப்ேபாது இவரது தாய் கடுைமயாக

எத ர்த்துப் ேபாராடினார். அதனால் அவைன வ ற்பைன ெசய்ய முடியவ ல்ைல.
இைதக்

கண்டு

ேபாராடினால்

இவருக்கு ேதான்ற யது.

ெவற்ற

க ைடக்கும்

என்ற

எண்ணம்

இவரது தந்ைதக்கு வயது அத கம் ஆனதால்

அவருக்கு ேவைலய லிருந்து ஓய்வு க ைடத்தது.

இருப்ப னும் ச று, ச று

ேவைலகைள தனது முதலாளிக்கு ெசய்து ெகாடுத்தார். இவரது தாயாருக்கு
45 வயது ஆக வ ட்டது.

அவருக்கும் ஓய்வு ெகாடுக்க ேவண்டும்.

அவரது முதலாளி அவருக்கு ஓய்வு ெகாடுக்கவ ல்ைல.

ஆனால்

ஆகேவ இவர்கள்

வழக்கற ஞைர சந்த த்தனர். ஓய்வு ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பது சட்டத்த ல்
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உள்ளது என அவர் ெதரிவ த்தார். பணபலம் இல்லாத காரணத்தால் இவரால்
வழக்கு ெதாடுக்க முடியவ ல்ைல. ஆகேவ இவரது தாயார் ெதாடர்ந்து அடிைம
ேவைலகைள ெசய்து வந்தார்.
ெகாடுைமகளில்

இருந்து

வ டுபட

ேவண்டும்

ஓட ேவண்டும் என இவர் முடிவு ெசய்தார்.
மற்றும் ெஹன்ற

என்றால்

தனது சேகாதரர்கள் ெபன்

இருவருடன் ேசர்ந்து தப்ப த்து ஓடினார்.

ெபன்னுக்கு அப்ேபாதுதான் த ருமணமாக

தப்ப த்து
ஆனால்

குழந்ைத ப றந்து இருந்தது.

மைனவ ைய தனியாக வ ட்டும்,

குடும்பத்ைத வ ட்டும் ெசல்ல அவரது

மனம் ஒப்புக்ெகாள்ளவ ல்ைல.

ஆகேவ அவரும், அவரது சேகாதரரும்

மீண்டும் எஜமானரின் ந லத்த ற்கு த ரும்ப னார்கள்.

ேவறுவழிய ன்ற

ேஹரியட்டும் அவர்களுடன் த ரும்ப வர ேவண்டியதாய ற்று இருப்ப னும்
தான் எப்படியாவது தப்ப த்து ஓடிவ ட ேவண்டும் என்க ற லட்ச யம் அவருக்கு
ஏற்பட்டது.

…
பண்ைணய ல் ஒரு அடிைமைய கடுைமயாக தாக்க னார்கள்.

இைதக்

கண்ட ேஹரியட் அைதத் தடுக்க முயன்றார். அப்ேபாது இவரது தைலய ல்
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பலத்த அடி வ ழுந்தது. இதனால் உடல் நலம் பாத க்கப்பட்டார். ச று வயது
முதல் வலிப்பு ஏற்பட்டது. அதனால் வாழ்நாள் முழுவதும் தைலவலி, வலிப்பு,
உடல் நல பாத ப்பு என ெதாடர்ந்தது.

அவருக்கு உடல்நலம் பாத க்கப்பட்ட

ேபாத லும் முதலாளி ெதாடர்ந்து ேவைலகைள ெகாடுத்துக் ெகாண்ேட
இருந்தார்.
வ டுதைல
இவர் தனது இருபதாவது வயத ல் 1844ஆம் ஆண்டு ஜான் டப்மன்
என்பவைர த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார்.

அவர் ஒரு சுதந்த ரமான

கருப்ப ன மனிதராவார். அதன் ப றகு தனது ெபயரான அரமிண்டா என்பைத
ேஹரியட் டப்மன் என மாற்ற க் ெகாண்டார்.
தப்ப த்து ப லெடல்ப யாவ ற்குச் ெசன்றார்.
வர மறுத்துவ ட்டார்.

இவர் 1849ஆம் ஆண்டில்
இவருடன் இவரது கணவர்

இவர் இரவு ேநரத்த ல் ரகச ய பாைதய ன் வழியாக

மைறந்து மைறந்து ெசன்றார். வழிய ல் ச ல சீர்த்த ருத்தவாத கள் இவருக்கு
உணவு அளித்தனர்.
தான்

மட்டும்

தப்ப த்தால்

ேபாதாது.

தனது

வ டுதைல ெசய்ய ேவண்டும் என வ ரும்ப னார்.
இரவு ேநரத்த ல் ேமரிலாந்து வந்து ேசர்ந்தார்.

குடும்பத்த னைரயும்
இதற்காக மீண்டும்
தனது ெபற்ேறார்கள்

மற்றும் சேகாதர, சேகாதரிகைள அைழத்துச் ெசன்றார்.

ப லெடல்ப யா

பகுத யானது அடிைமத்தன முைற இல்லாத இடமாக வ ளங்க யது. ஆகேவ
அங்கு குடிேயற னார்.

ேமலும் யாருக்ெகல்லாம் வ டுதைல ேவண்டுேமா

அவர்கைள வ டுவ க்க தயாராக இருந்தார்.
இவர் ரகச ய பாைதைய நன்கு அற ந்தவராக இருந்தார்.

ஆகேவ

பத மூன்று முைற ேமரிலாந்து பகுத க்கு வந்து 70க்கும் ேமற்பட்ட அடிைமகைள
வ டுதைல ெசய்து, தன்னுடன் அைழத்துச் ெசன்றார். ேமலும் பலைர தப்ப க்க
ைவக்க த ட்டம் தீட்டினார்.

1850ஆம் ஆண்டு அடிைமத்தைளய ல் இருந்து

தப்ப த்து ஓடுவைதயும், தப்ப க்க உதவுவதும் சட்டப்படி குற்றெமன அரசு
அற வ த்தது. இவரால் பல முதலாளிகளுக்கு நஷ்டம். இவைர ப ணமாகேவா
அல்லது உய ருடன் ப டித்துக் ெகாடுப்பவருக்கு 40000 டாலர் பரிசு அளிப்பதாக
பத்த ரிக்ைககளில் ெசய்த ெவளிய டப்பட்டது.
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ப டிபடவ ல்ைல.
இவரது

ஒவ்ெவாரு

பயணமும்

ச க்கல்

ந ைறந்ததாக

இருந்தது.

பயணத்த ன்ேபாது ஒரு ச ற ய துப்பாக்க ையயும் ைகய ல் ைவத்த ருந்தார்.
இரவு ேநரத்த ல் பயணம் ெசய்வது என்பது மிகக் கடினமான ேவைலயாக
இருந்தது. அடிைமகைள சுதந்த ரமாக வாழ ைவப்பது அல்லது சாவது என்ற
இலட்ச யத்த ன் அடிப்பைடய ல் மிகவும் ைதரியமாக ெசயல்பட்டார்.

…
உள்நாட்டுப் ேபார்
அெமரிக்காவ ல்

1861ஆம்

ஆண்டில்

உள்நாட்டுப்ேபார்

ஏற்பட்டது.

இப்ேபாரில் ேஹரியட் டப்மன் கலந்து ெகாண்டார். இவர் சைமயல்காரராக,
ெசவ லியரராகவும்,

உளவாளியாகவும்

காயமைடந்தவர்களுக்கு

ச க ச்ைச

ேபாரில் பங்கு ெகாண்டார்.

அளித்தார்.

ேமலும்

ேபாரில்
ஆயுதேமந்த

ஆயுதேமந்த வழிநடத்த ய முதல் ெபண்மணி

என்க ற ெபருைமக்கு உரியவர் ஆனார்.
அடிைமகைள வ டுவ த்தார்.

பணிபுரிந்தார்.

இச்சமயத்த ல் 700க்கும் ேமற்பட்ட

தனது ெசாந்த உய ருக்கு ெபரும் ஆபத்து

இருந்த ேபாத லும் பல அடிைமகைள வ டுவ த்தற்காக இவைர ேமாசஸ் என்று
ெபருைமயாக அைழத்தனர்.
மனிதாப மானி
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ேபாருக்குப் ப றகு வ டுவ க்கப்பட்ட அடிைமகளுக்கு உதவ ெசய்ய ந த
த ரட்டினார். இவர் அர்பன் நகருக்கு குடிெபயர்ந்தார். முத ேயார்களுக்கான
ஒரு

இல்லத்ைதத்

துவக்க னார்.

ேவைலயும் வாங்க த் தந்தார்.
சூசன் ப .

பலருக்கு

பாதுகாப்பும்,

உணவும்,

இவர் எலிசெபத் ேகடி ஸ்டாண்டன் மற்றும்

அந்ேதாணி யுடன் இைணந்தார்.

அதன் ப றகு ெபண்களின்

வாக்குரிைமக்காகவும் ேபாராடினார் ஒரு ச றந்த ேபச்சாளராகவும் மாற னார்.
இவர் 1874ஆம் ஆண்டில் ேடவ ஸ் என்ற ஒரு மகைள தத்ெதடுத்தார். தனது
வீட்டில் பல வயதானவர்களுக்கு உதவ ெசய்து வந்தார். இவர் நர்ேகாெலப்ஸி
என்னும் ெகாடூரமான ேநாயால் பாத க்கப்பட்டார். இந்த ேநாயால் எந்ேநரமும்
தூக்கம் வரக்கூடும்.

இப்படிப்பட்ட சூழ்ந ைலய லும் பல துணிச்சலான

ேவைலகைள ெசய்து வந்தார்.

இவர் 1913ஆம் ஆண்டு மார்ச் 10 அன்று

ந யூயார்க் நகரில் உள்ள அரபன் நகரில் இயற்ைக எய்த னார். இவரது உடல்
ராணுவ மரியாைதயுடன் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டது.
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10. ஆன்னி பிராங்க்
உலகளவ ல் பல இனப் படுெகாைலகள் நடந்துள்ளன.
படுெகாைல

என்பது

வரலாற்ற ல்

மறக்க

முடியாத

இத ல் யூதர்

ஒரு

மிகப்ெபரிய

இனப்படுெகாைல எனக் கூறப்படுக றது. முதலாம் உலகப்ேபாரில் ெஜர்மனி
ேதால்வ அைடவதற்கு யூதர்கள் தான் காரணம் என ஹ ட்லர் கூற னார்.
அவர் யூதர்களுக்கு எத ரான ப ரச்சாரத்ைத ேமற்ெகாண்டார். இதன் மூலம்
ெஜர்மனிய ல் ஆட்ச அத காரத்த ற்கு 1933ஆம் ஆண்டு ஹ ட்லர் வந்தார்.
அதன் ப றகு இவர் யூதர்களுக்கு பல்ேவறு ெகாடுைமகைளச் ெசய்தார்.
ெஜர்மனிய ல்
என்னுமிடத்த ல்

முதன்முதலாக
ச த்த ரவைத

மூனிச்

முகாம்

நகரில்

டச்சவ்

த றக்கப்பட்டது.

(Dachau)

கம்யூனிஸ்ட்

ைகத கைள அங்கு அனுப்ப னர். இரண்டாம் உலகப்ேபார் ெதாடங்க ய ப றகு
பல ச த்த ரவைத முகாம்கைள ஹ ட்லர் ெஜர்மனிய ல் த றந்தார். குற ப்பாக 23
ப ரதான ச த்த ரவைத முகாம்களும் 900 க ைள முகாம்களும் த றக்கப்பட்டன.
இந்த முகாம்களில் மனிதைன மனிதன் அழிக்கும் காட்டு மிராண்டித்தனம்
நைடெபற்றது. ஆண்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள் என 9 மில்லியன் மக்கள்
படுெகாைலச் ெசய்யப்பட்டனர்.
இத ல்

குற ப்பாக

ஐேராப்ப ய

யூதர்கள்

இனப்படுெகாைல ெசய்யப்பட்டனர்.

சுமார்

6

மில்லியன்

ேபர்

யூதர்கள் மட்டுமல்லாமல் மாற்றுக்

கருத்து உைடயவர்கள். ேராமானிய இனக்குழுக்கள், ரஷ ய ேபார்க்ைகத கள்,
ஊனமுற்றவர்கள், மனநலம் பாத க்கப்பட்டவர்கள் என 3 மில்லியன் மக்கள்
ஈவு
யூத

இரக்கமின்ற
இன

நாஜி

மக்கைள

பைடய னரால்

அழிப்பதற்கு

படுெகாைல

என்ேற

ெசய்யப்பட்டனர்.

ச த்த ரவைத

முகாம்கள்

ெஜர்மனிய ல் த றக்கப்பட்டது என்பது ெகாடுைமய லும் ெகாடுைமயாகும்.
இரண்டாம் உலகப்ேபார் 1945ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்தது.
ஹ ட்லர்
30

ேதால்வ

அன்று

அைடந்தார்.

தற்ெகாைல
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ச த்த ரவைத

முகாமில்

இருந்த அைனவைரயும் வ டுதைல ெசய்தனர்.
இரண்டாம் உலகப்ேபாரின்ேபாது ஒரு ச றுமி இரண்டு ஆண்டுகள்
தைலமைறவாக வாழ்ந்தார். அவர் அங்கு நைடெபற்ற ெகாடுைமகைள தனது
ைடரிய ல் த னமும் எழுத வந்தார்.

அவர் ச த்த ரவைத முகாமில் மரணம்

அைடந்தார். தனது மரணத்துக்குப் ப றகும் வாழ ேவண்டும் என வ ருப்பம்
ெதரிவ த்தார்.

அவருைடய ைடரி அவரது தந்ைதய ன் ைகக்கு க ைடத்தது.

அைத படித்த ப ன்னர் அவர் நூலாக ெவளிய ட்டார்.

இந்த நூல் உலகம்

முழுவதும் ப ரபலமான நூல்களில் ஒன்றாக கருதப்படுக றது. இதன் மூலம்
மரணத்த ற்குப் ப றகு உலகப்புகழ் ெபற்ற ச றுமி ஆன்னி ப ராங்க் (Anne Frank)
ஆவார்.
ப றப்பு
இவர்

1929ஆம்

ஆண்டு

ஜூன்

12

அன்று

ெஜர்மனி

நாட்டின்

ப ராங்ேபார்ட்டில் உள்ள அம்ெமய்னில் ஒரு ச ற ய யூத குடும்பத்த ல் ப றந்தார்.
இவரது தந்ைத ஓட்ேடா ப ராங்க் என்பவர் ஒரு ச று வணிகர். இவரது தாயார்
எடித் நன்கு படித்தவர்.

இவரது வீட்டில் நூலகமும் இருந்தது.

இவருக்கு

மார்க்ெகரட் என்னும் சேகாதரி இருந்தார். அவர் இவைர வ ட மூன்று வயது
மூத்தவர். இவரின் ெபயர் அன்ெனலீஸ் ேமரி ப ராங் என்பதாகும். ஆனால்
இவைர ஆன்னி ப ராங்க் என்ேற அைழத்து வந்தனர்.
இவரது தந்ைத தாராளவாத ெகாள்ைகைய கைடப டித்து வந்தார். யூத
மத பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் மரபுகைள கைடப டிக்கவ ல்ைல. அைனத்து
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மக்களிடமும் ெநருக்கமாக பழக வந்தார். எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் மனித
ேநயத்ேதாடு வாழ்ந்தார்.

ெபற்ேறார்கள் அற வார்ந்தவர்களாக இருந்தனர்.

ஆகேவ குழந்ைதப் பருவத்த ேலேய ஆன்னி ப ராங்க் பல புத்தகங்கைள
படித்தார். முதல் உலகப்ேபாருக்கு ப றகு ெஜர்மனிய ல் வறுைம அத கமாக
இருந்தது.

பலரின் வாழ்க்ைக நடத்துவது கடினமாக இருந்தது.

நாட்டில்

ஏற்படும் பல்ேவறு ப ரச்சைனகளுக்குக் காரணம் யூத மக்கள் என ஹ ட்லர்
குற்றம் சாட்டினார். ேமாசமான ெபாருளாதார ந ைலக்குக் காரணம் யூதர்கேள
எனக் கூற னார்.

…
ஹ ட்லர் ஆட்ச க்கு வந்த ப றகு யூதர்கைள ெவறுத்தார்.
ப டித்துப் படுெகாைல ெசய்தனர்.

யூதர்கைள

ேமலும் யூத எத ர்ப்பு மற்றும் ெவறுப்பு

உணர்வு நாளுக்கு நாள் அத கரித்துக் ெகாண்ேட ெசன்றது.

ஆகேவ இனி

ெஜர்மனிய ல் வாழ முடியாது. இங்கு வாழ்வது உய ருக்கு ஆபத்து என ஓட்ேடா
ப ராங்க் முடிவு ெசய்தார்.
ெநதர்லாந்து
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ஓட்ேடா 1934ஆம் ஆண்டு ெநதர்லாந்து ெசன்று அங்கு ஆம்ஸ்டர்டாமில்
குடிேயற னார். ச ல மாதங்களுக்குப் ப றகு அவரது குடும்பத்த னர் அவருடன்
வந்த ேசர்ந்தனர்.

அங்கு டச்சு ந றுவனமான ஓப்ட்கா ந றுவனத்ைதத்

துவங்க னார்.
அந்த ந றுவனம் மூலம் ஜாமிற்கு ேதைவயான ெபக்டின் தயாரித்து
வ ற்பைன ெசய்தார்.

ஆன்னிய ன் தாய்வழிப் பாட்டி ெஜர்மனிைய வ ட்டு

ெவளிேயற ஜனவரி 1939இல் ெநதர்லாந்து வந்து ேசர்ந்தார். அவர் 1942ஆம்
ஆண்டு இறக்கும் வைர ப ராங் குடும்பத்துடன் ேசர்ந்து வாழ்ந்தார்.
ஆன்னிக்கு

10

வயது

இருக்கும்ேபாது

ெஜர்மனிய ன்

நாஜிப்பைட

1939ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பர் 1 அன்று ேபாலந்ைத ஆக்க ரமிப்பு ெசய்தது.
இதனால் இரண்டாம் உலகப்ேபார் ெதாடங்க யது.

அதன் ப றகு ச ற து

காலத்த ல், 1940ஆம் ஆண்டு ேம 10 அன்று நாஜிக்கள் ெநதர்லாந்ைதயும்
ஆக்க ரமிப்பு ெசய்தனர். ெநதர்லாந்து நாஜிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது.
யூத வ ேராத சட்டங்கைள அமல்படுத்த யது. பூங்காக்கள், ெபாது இடங்கள்
மற்றும் ெபாது ேபாக்குவரத்த ல் ெசல்லவும் அனுமத மறுத்தது.
ஆன்னி யூதர்கள் நடத்தும் பாடசாைலக்கு ெசன்று படித்து வந்தார்.
ப ன்னர் 1941ஆம் ஆண்டு மாண்டிேசாரி பள்ளிய ல் படித்தார்.
இலக்க யங்கைளக் கற்றுக் ெகாண்டார்.

அங்கு

ச று வயத ேலேய கல்வ ய ன்

மீது மிகுந்த ஆர்வம் ெகாண்டவராக அவர் இருந்தார். இவர் அைனவரிடமும்
அன்பாக பழக யதால் பல நண்பர்கள் க ைடத்தனர்.
யூதர்கள் மீது தீவ ர தாக்குதல் நடக்கத் ெதாடங்க ன.
மற்றும் கைடக்குச் ெசல்ல முடியாத ந ைல உருவானது.

த ைரயரங்குகள்
யூதர்கள் தங்கள்

ெசாந்த ெதாழிைல ெசய்ய முடியாத ந ைல ஏற்பட்டது.
யூதர்கள்
வதந்த

ெநதர்லாந்ைத

பரவ யது.

வ ட்டு

ெவளிேயற

ேவண்டும்

என்க ன்ற

ஓட்ேடா அெமரிக்கா ெசன்று வ டலாம் என முடிவு

ெசய்தார். அெமரிக்காவ ன் வ சா அலுவலகமும் மூடப்பட்டது. ெநதர்லாந்த ன்
எல்ைலயும் அைடக்கப்பட்டது. ஆகேவ இவரது குடும்பம் ேவறு எங்கும் ெசல்ல
முடியாத ந ைல ஏற்பட்டது.
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தைலமைறவு
ஆன்னிய ன் 13ஆவது ப றந்தநாள் 1942ஆம் ஆண்டு ஜூன் 12 அன்று
ெகாண்டாடப்பட்டது. அப்ேபாது அவரது தந்ைத அவருக்கு ஒரு ஆட்ேடாக ராப்
புத்தகத்ைத பரிசாக அளித்தார். இது ச வப்பு ெவள்ைள ெசக்கர்ஸ் துணியால்
ஆனது.

ேமலும் முன்புறத்த ல் ஒரு ச ற ய பூட்டும் இருந்தது.

இந்த

நாட்குற ப்ப ற்கு க ட்டி எனப் ெபயரிட்டார். இவர் உடனடியாக இத ல் எழுதத்
ெதாடங்க னார். ெநதர்லாந்த ல் வாழக்கூடிய யூதர்கைள நாடு கடத்த அரசு
த ட்டமிட்டது. ஆகேவ ஓட்ேடா தனது குடும்பத்துடன் தைலமைறவு ஆனார்.
இவர்கள் 1942ஆம் ஆண்டு ஜூைல 6 அன்று மைறவ டத்த ல் ெசன்று
பதுங்க னர். ஒரு நூலக அலமாரிக்கு ப ன்புறம் இவர்கள் தங்க இருந்தனர்.
இவர்கள் தங்க ய ருந்த இடம் ஓட்ேடாவ ன் நண்பர்கள் ச லருக்கு மட்டுேம
ெதரியும்.

இவரது கைடய ல் பணிபுரிந்தவர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் மூலம்

பல உதவ கள் க ைடத்தன.

ேமலும் இவர்களுடன் ஒரு பல் மருத்துவ

யூதக்குடும்பமும் வந்து ேசர்ந்தது. எட்டு ேபர் அங்கு தங்க இருந்தனர். ேபாத ய
அளவு உணவு க ைடக்கவ ல்ைல. மூன்று ேபருக்கு க ைடத்த உணைவ 8 ேபர்
பக ர்ந்து ெகாண்டனர்.
இவர்கள் பதுங்க இருந்த இடத்த ல் ஜன்னல்கள் கூட கருப்பு வர்ணம்
பூசப்பட்டு

இருந்தது.

முடியவ ல்ைல.

ஆன்னி

தனது

நண்பர்களுடன்

வ ைளயாட

அைறய ன் உள்ேள முடங்க க் க டக்க ேவண்டிய ந ைல

இருந்தது.

ச று கைதகள் மற்றும் கவ ைதகைள எழுத வந்தார்.

பதுங்க ய

இடத்த ல்

சந்த த்த

ப ரச்சைனகைளயும்

எழுத

ேமலும்

ைவத்தார்.

இதற்கு இைடேய ஒரு நாள் டச்சு அரசு ேபர் ஆவணங்கள் மற்றும் ைடரி
குற ப்புகைள பாதுகாத்து ைவக்கும் படி ேகட்டுக் ெகாண்டது.

ஆன்னி

ெதாடர்ந்து நாஜிகளால் ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கைளயும், துயரங்கைளயும்
தனது ைடரிய ல் எழுத
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வைர ைடரி எழுத வந்தார்.
வைத முகாம்
இரண்டு ஆண்டுகள் மைறந்து வாழ்ந்தனர். ப ன்னர் யாேரா ஒருவரால்
இவர்கள் காட்டிக் ெகாடுக்கப்பட்டனர்.
இவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டார்கள்.

1944ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 4 அன்று
ஒரு சரக்கு ரய லில் அைடக்கப்பட்டு,

வைத முகாமுக்கு அனுப்ப ைவக்கப்பட்டனர். ரய ல் பயணம் மூன்று நாட்கள்
நடந்தது.

அதன் ப றகு மாட்டு வண்டிய ல் ெநருக்கமாக அமர ைவத்து

வைத முகாமுக்குக் ெகாண்டு ெசன்றனர்.

கழிப்ப ட வசத கூட இல்லாமல்

இவர்களது பயணம் முடிந்தது.
வைத முகாமில் பரிேசாதைன ெசய்யப்பட்டது.
இல்லாதவர்கள்

மற்றும்

ேவைல

ெசய்ய

உடல் ஆேராக்க யம்

முடியாதவர்கள்

350

ேபைர

உடேன எரிவாயு அைறக்கு அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டு அங்கு ெகாைல
ெசய்யப்பட்டனர். ஆன்னி மற்றும் மார்ெகரட் ஆக ய இருவரும் தாய டமிருந்து
ப ரிக்கப்பட்டு ேவறு ஒரு முகாமிற்கு ேவைலக்கு அனுப்ப னர். இவரது தாயார்
ெபண் ெதாழிலாளர்கள் முகாமிற்கு அனுப்ப

ைவக்கப்பட்டார்.

ஓட்ேடா

ப்ராங்க்ைக ஆண்கள் முகாமிற்கு அனுப்ப ைவத்தனர்.
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முகாமில்

உணவு

பற்றாக்குைற,

சுகாதாரச்

சீர்ேகடு

ேபான்ற காரணங்களால் ஆன்னி மற்றும் அவரது சேகாதரியும் உடல்நலம்
பாத க்கப்பட்டனர்.

இவர்கள் ைடபஸ் என்னும் ேநாயால் 1945ஆம் ஆண்டு

ப ப்ரவரி இறுத அல்லது மார்ச் முதல் வாரத்த ல் இறந்தனர். இறந்த சரியான
ேதத க ைடக்கவ ல்ைல.

இவரது தாயாரும் ைடபஸ் ேநாயால் இறந்தார்.

ெஜர்மனி இரண்டாம் உலகப் ேபாரில் ேதால்வ ையத் தழுவ யது.

ரஷ யப்

பைட ச த்த ரவைத முகாமில் உள்ளவர்கைள வ டுதைல ெசய்தது.

ஓட்ேடா

ப்ராங்க் மட்டும் நாடு த ரும்ப னார்.
நூல்
இவரின் குடும்பத்த ற்கு உதவ
ஆன்னிய ன்

ைடரிைய

ைவத்த ருந்தார்.

தனது

வந்த மிப் ஷீஸ் என்ற ெபண்மணி
ேமைஜ

அலமாரிய ல்

பாதுகாத்து

ைடரிய ல் தான் ஒரு பத்த ரிக்ைகயாளர் ஆக ேவண்டும்

என ஆன்னி குற ப்ப ட்டிருந்தார். தான் இறந்த ப றகும் உய ர் வாழ ேவண்டும்
என்பைதயும் ெதரிவ த்த ருந்தார். ஓட்ேடா ப ராங்க் இைத ரகச யப் பதுங்க டம்
(The Secret Annex) என்ற ெபயரில் புத்தகமாக ெவளிய ட்டார்.
இந்தப்

புத்தகம்

70க்கும்

ேமற்பட்ட

ெமாழிகளில்

ெமாழிெபயர்ப்பு

ெசய்யப்பட்டது. தமிழிலும் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டது. உலக அளவ ல் மூன்று
ேகாடி ப ரத கள் வ ற்பைனயானது.

இந்தப் புத்தகம் இரண்டாம் உலகப்

ேபார்க் காலத்த ல் யூதர்கள் பட்ட ெகாடுைமகைள எடுத்துக்காட்டுவதாக
உள்ளது.

இனத்த ன் ெபயரால் எந்த மனிதரும் சாகக்கூடாது என்பைத

ஆன்னி வலியுறுத்த

இருந்தார்.

ேபாராடிய

மண்ேடலா

ெநல்சன்

ெதன் ஆப்ப ரிக்க வ டுதைலக்காக
ஆன்னிய ன்

புத்தகத்ைதப்

சக ச ைறவாச களும் படிக்குமாறு ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
உலெகங்கும்

ஒடுக்கப்பட்டவர்கள்படும்

துயரங்கைள

படித்தார்.

இந்த புத்தகம்
ப ரத பலிப்பதாக

உள்ளது. இது மீட்ச ய ன் அைடயாளம் என அவர் குற ப்ப ட்டார்.
ந ைனவ டம்
ஆன்னி ரகச யமாக வாழ்ந்த இடம் 1960ஆம் ஆண்டு அருங்காட்ச யமாக
மாற்றப்பட்டது.
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இங்கு ஆன்னிய ன் அசல் ைடரி காட்ச க்கு ைவக்கப்பட்டுள்ளது.

இது

இனப்படுெகாைலயால் இறந்த குழந்ைதய ன் ச ன்னமாக வ ளங்குக றது.
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11. ேபகம் ேராக்கியா
ேபகம் ேராக்க யா (Begam Rokeya) என்பவர் வங்காளத்த ன் அரச யல்
ஆர்வலர்

ஆவார்.

இவர்

ெதற்காச யாவ ல்

முன்ேனாடி என அைழக்கப்படுக றார்.

ெபண்

வ டுதைலய ன்

இந்த யாவ ன் முதல் ெபங்காலி

இஸ்லாமிய ெபண்ணியவாத எனவும் இவர் ேபாற்றப்படுக றார்.

இவர்

ஒரு வங்காளப் ெபண் எழுத்தாளர், இஸ்லாமியப் ெபண்ணியவாத , சமூக
ஆர்வலர், ெபண்களின் உரிைமக்காகப் ேபாராடியவர். கல்வ யாளர் மற்றும்
ெபண்களின் கல்வ க்காக பாடுபட்டவர் ஆவார்.

…
2004ஆம் ஆண்டில் ப ப ச நடத்த ய வாக்ெகடுப்ப ல் ேபகம் ேராக்க யா
ச றந்த வங்காளப் ப ரைஜ பட்டியலில் ஆறாம் இடத்த ல் ேதர்வு ஆனார்.
அதுமட்டுமல்லாமல் தரவரிைசய ல் முதல் வங்காளப் ெபண்மணியாக ேபகம்
ேராக்க யா ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார். ஆணும், ெபண்ணும் சமமாக நடத்தப்பட
ேவண்டும் என்று வாத ட்டார்.

ஒவ்ெவாருவரும் பகுத்தற வு மனிதர்களாக

இருக்க ேவண்டும் எனவும் ெதரிவ த்தார். ெபண்களுக்கு கல்வ இல்லாதேத
அவர்களின் தாழ்ந்த ெபாருளாதார ந ைலக்கு காரணம் என்று குற ப்ப ட்டார்.
ெபண்களின் வ டுதைலக்கு கல்வ ேய மிக முக்க யமானது என்பைத
வலியுறுத்த னார்.
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முன்ேனாடியாகவும் இவர் வ ளங்க னார். ெகால்கத்தாவ ல் முதன் முதலில்
இஸ்லாமிய

ெபண்களுக்கானப்

பள்ளிைய

உருவாக்க யவர்

ேராக்க யா

ஆவார். இந்த ய ப ராந்த யத்த ற்கு அப்பாலும் ஆய ரக்கணக்கான மக்களின்
வாழ்க்ைகைய மாற்ற

அைமத்தார்.

அக்காலத்த ல் ஒரு ெபண்ணியப்

ேபாராளியாக இவர் இருந்தார் என்பது குற ப்ப டத்தக்கது ஆகும்.
ப றப்பு
இவர்

தற்ேபாைதய

வங்காளேதசத்த ல்

ரங்பூர்

மாந லம்,

மிதபுகூர்

மாவட்டத்த ல் உள்ள ைபராபந்த் என்னும் க ராமத்த ல் 1880ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் 9 அன்று ப றந்தார். இவரது இயற்ெபயர் ேராக்க யா கதுன் ஆகும்.
ேபகம் என்பது மரியாைதக்குரிய ஒரு ெபண்பால் ெசால்லாகும்.

இவரது

தந்ைத நன்கு படித்தவர். இவர் ஒரு வசத பைடத்த ஜமீன்தார் ஆவார். இவரது
முன்ேனார்கள் முகலாய ஆட்ச ய ன் ேபாது ராணுவம் மற்றும் நீத த் துைறய ல்
பணியாற்ற னர்.

…
இவரது

தந்ைத
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இவர் பல ெமாழிகைளக் கற்ற ஒரு அற வுஜீவ .

முைற த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார்.

இவர் நான்கு

ரகத்துன்னிசா என்னும் தாய்க்கு

ேராக்க யா மகளாக ப றந்தார். இவருக்கு இரண்டு சேகாதரிகளும், மூன்று
சேகாதரர்களும் இருந்தனர்.

ஒரு சேகாதரர் இளம் வயத ேலேய இறந்து

வ ட்டார்.
இவரது

தந்ைத

ப ன்பற்ற னார்.

இஸ்லாமிய

சட்டத்த ன்

வ த கைளக்

கடுைமயாக

அவர் குடும்பத்த ல் உள்ள ெபண்கள் பர்தா (முக்காடு)

அணிய ேவண்டும் என்பைத வலியுறுத்த னார்.

அக்காலத்த ல் அரபு

ெமாழியும் பாரசீக ெமாழியும் கற்றுக் ெகாள்வது வழக்கம்.

ேராக்க யாவும்

அவரது சேகாதரி கரிமுன்னிசாவும் ெபங்காலி மற்றும் ஆங்க லம் கற்றுக்
ெகாள்வத ல் ஆர்வம் ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால் அவர்கைள அவரது தந்ைத
படிக்க ைவக்கவ ல்ைல. அந்த வாய்ப்பு அவரது சேகாதரர்களுக்கு மட்டுேம
க ைடத்தது.
இவரது மூத்த சேகாதரர் இப்ராஹ ம் குடும்பத்த ல் ெபரும் ெசல்வாக்கு
ெபற்றவர்.

அவர் தங்ைக இருவருக்கும் ஆங்க லம் மற்றும் ெபங்காலி

ெமாழிகைள கற்றுக் ெகாடுத்தார்.

யாருக்கும் சந்ேதகம் வரக்கூடாது

என்பதற்காக இரவ ல் எல்ேலாரும் தூங்க க் ெகாண்டிருக்கும் ேவைளய ல்
ஆங்க லம் மற்றும் ெபங்காலி ெமாழிகைளக் கற்றுக் ெகாடுத்தார். ஆங்க லம்
கற்றுக் ெகாண்ட இருவரும் ப ற்காலத்த ல் மிகச் ச றந்த எழுத்தாளர்களாக
த கழ்ந்தனர்.
த ருமணம்
இவர் தனது 18ஆவது வயத ல் 1888ஆம் ஆண்டு த ருமணம் ெசய்து
ெகாண்டார்.

இவரது கணவர் கான் பகதூர் ெசகாவத் ஆவார்.

இவரது

கணவருக்கு 38 வயது. அவர் ஏற்கனேவ த ருமணம் ஆனவர். முதல் மைனவ
இறந்ததால் ேராக்க யாைவ இரண்டாவது த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார்.
இவரது கணவர் இங்க லாந்த ல் இளங்கைல பட்டம் ெபற்றவர். இங்க லாந்து
வ வசாயச் சங்கத்த ன் உறுப்ப னராக இருந்தார்.
இவர் பீகாரில் உள்ள பாகல்பூர் நீத மன்றத்த ல் துைண நீத பத யாக
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பணிபுரிந்து வந்தார்.
முற்ேபாக்கு

இவரது கணவர் ெபண் கல்வ ைய ஆதரித்தார்.

எண்ணமும்,

பரந்த

குணமும்

ெகாண்டவராக

இருந்தார்.

ேராக்க யாைவ ஆங்க லமும், வங்காளமும் கற்றுக் ெகாள்ள உதவ ெசய்தார்.
ேராக்க யா இரண்டு ெமாழிகைளயும் கற்றுக் ெகாண்டு ேதர்ச்ச அைடந்தார்.
கணவர் ெகாடுத்த உற்சாகத்த ன் அடிப்பைடய ல் இவர் ச றுகைதகைளயும்,
நாடகங்கைளயும், கட்டுைரகைளயும் எழுத னார்.

இைவ ெபரும்பாலும்,

முக்க யமாக ெபண்களின் அடக்குமுைற சார்ந்ேத எழுதப்பட்டன.

ெபண்

கல்வ மற்றும் ெபாருளாதார ரீத யாக சுதந்த ரம் ஆக யவற்ைற வலியுறுத்த
எழுத னார்.

ெபண்களின் அவல ந ைலைய மாற்ற ேவண்டும் என்னும்

ேநாக்கத்துடன் எழுத னார்.
இவர் 1902ஆம் ஆண்டில் ப பாசா அதாவது தாகம் என்ற ெபயரில்
வங்காளக் கட்டுைர ஒன்ைற எழுத னார். இதன் மூலம் இவரது இலக்க யப்
பணி ெதாடங்க யது.

அவர் மத்த ச்சூர் என்னும் கைதைய 1905ஆம்

ஆண்டில் எழுத னார்.

ப றகு சுல்தானாவ ன் கனவு என்ற புத்தகத்ைதயும்

1908ஆம் ஆண்டில் எழுத னார். சுல்தானாவ ன் கனவு என்க ன்ற கைத ஒரு
ைநயாண்டிக் கைதயாக அைமந்தது.
இக்கைதய ல்

ஆண்கள்

தைலகீழாக எழுத னார்.

மற்றும்

ெபண்களின்

அத ல் ெபண் ஆத க்கம் ெசலுத்தும் பாலினமும்,

ஆண்கள் கீழ் படிந்தவர்களாகவும் காட்டிருந்தனர்.
வரேவற்ைபப் ெபற்றது.

பாத்த ரங்கைளத்
இக்கைத ெபரும்

இவர் அற வ யல் புைனவு, சடங்குகள், நாவல்கள்

மற்றும் கட்டுைரகள் என பலவற்ைற எழுத னார். இதனால் இவர் புகழ்ெபற்ற
ஒரு ெபங்காலி எழுத்தாளராக மாற னார்.
பள்ளி
இவரது கணவர் இஸ்லாமிய ெபண் குழந்ைதகளுக்காக ஒரு பள்ளிையத்
துவக்க ேவண்டும் என கூற வந்தார்.

அதற்காக பணத்ைத ேசமித்து

ைவக்கும்படி மைனவ ய டம் கூற வந்தார்.

இதற்க ைடேய அவரது கணவர்

1909ஆம் ஆண்டு இயற்ைக எய்த னார். அதன் ப றகு ஐந்து மாதம் கழித்து
உருது ெமாழி பாரம்பரியமாகப் ேபசும் பகுத யான பாகல்பூரில் ஒரு பள்ளிைய
துவங்க னார். அதற்குெஷராவத் ந ைனவுப் ெபண்கள் உயர்ந ைலப் பள்ளி
www.Kaniyam.com

73

FreeTamilEbooks.com

ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

எனப் ெபயரிட்டார்.
இவரது கணவரின் ெசாத்து சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக
ேராக்க யா

ெகால்கத்தாவ ற்கு

ெசன்றார்.

அங்கு

1911ஆம்

ஆண்டு

இஸ்லாமிய ெபண்களுக்கான பள்ளிைய துவக்க னார்.

இது இஸ்லாமிய

ெபண்களுக்காக ெதாடங்கப்பட்ட முதல் பள்ளியாகும்.

முதன் முதலாக

5

மாணவர்கள்

குடும்பங்கைளச்

ேசர்ந்தனர்.
சந்த த்து

இவர்
தங்கள்

வீடு

வீடாகச்

ெபண்

ெசன்று

ப ள்ைளகைளப்

முஸ்லீம்
பள்ளிக்கு

அனுப்புமாறு ேவண்டிக்ெகாண்டார்.
பழைமவாத களிடம்

இருந்து

பல

எத ர்ப்புகள்

எத ர்மைறயான வ மர்சனங்களும் வந்தன.

வந்தன.

ேமலும்

பல்ேவறு சமூகத் தைடகைள

எத ர்ெகாள்ள ேவண்டிய ருந்தது. ெபண்களுக்குக் கல்வ தான் வ டுதைலைய
ெபற்றுத் தரும் என்ற ேநாக்குடேன இஸ்லாமியப் ெபண் குழந்ைதகளுக்கு
கல்வ கற்றுக் ெகாடுப்பத ல் முக்க யத்துவம் ெகாடுத்தார்.
இவர் இறக்கும் வைர இந்தப் பள்ளிைய நடத்த வந்தார். இஸ்லாமியப்
ெபண்களுக்காக நடத்தப்படும் ஒரு புகழ் ெபற்ற பள்ளியாக இது மாற யது.
ெகால்கத்தாவ ல் ஒரு ேசரி இலக்க ய ந கழ்ச்ச ைய நடத்த னார். ேசரிகளில்
உள்ள

ெபண்கைள

எழுத,

படிக்க

ைவக்கவும்,

அவர்களது

தனிப்பட்ட

சுகாதாரம் மற்றும் குழந்ைத பராமரிப்பு ஆக யவற்ைற கற்ப ப்பதற்காக
பல பணிக்குழுக்கள் உருவாக்க னார். இதன் மூலம் ேசரிய ல் வாழக்கூடிய
ெபண்களின் வாழ்க்ைகய ல் பல முன்ேனற்றங்கைளயும், மாற்றங்கைளயும்
ஏற்படுத்த னார்.
சங்கம்
இவர் 1916ஆம் ஆண்டில் முஸ்லிம் ெபண்கள் சங்கம் என்ற அைமப்ைப
ந றுவ னார். ெபண்களின் கல்வ மற்றும் ேவைல வாய்ப்புக்காகப் ேபாராடும்
ஒரு முன்னணி அைமப்பாக இது மாற யது.

அதன் உறுப்ப னர்கள்

ெபண்களின் சட்டம் மற்றும் அரச யல் உரிைமக்காக வாத ட்டனர். பள்ளிய ல்
படிக்க வரும் ெபண்களுக்கு ந த உதவ ெசய்தனர்.
அனாைதகளுக்கு அைடக்கலம் ெகாடுத்தனர்.
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மற்றும் ந த உதவ கைள வழங்க னார்.

இது வங்காளத்த ல் ெபண்ணிய

இயக்கம் ேதான்ற யதற்கு முதல் அடித்தளமாக இருந்தது.
இந்த யாவ ல்
இருப்பது

இஸ்லாமியர்களின்

அவர்களது

ப ற்ேபாக்கு

காரணம் எனக் கூற னார்.

முன்ேனற்றத்த ற்குத்

மனந ைலயும்,

தைடயாக

பழைமவாதமும்தான்

இதற்குப் பல சீர்த ருத்தங்கள் அவச யம்

ேதைவ என எடுத்துைரத்தார்.

குர்ஆனில் ெபாத ந்துள்ள முற்ேபாக்குச்

ச ந்தைனகைள எடுத்துக் காட்டினார்.

நப கள் நாயகத்த ன் உண்ைமயான

ேபாதைனகளில் உள்ள முற்ேபாக்குக் கருத்துக்கைள எல்ேலாரும் அற யும்
வண்ணம் முகமத ய ெபண்கள் சங்கத்த ன் மூலம் பல கூட்டங்கைளயும்,
கருத்தரங்குகைளயும், மாநாடுகைளயும் நடத்த வந்தார்.

…
ெபண்கள்

தங்கள்

ெசாந்த

உரிைமகள்

மற்றும்

ெபாறுப்புகள்

அற யாதவர்களாக இருந்தனர். ெபண்கள் தங்களது கனவுகைளத் ெதாடர
வ டாமல் தடுக்கக்கூடிய சமூக அைமப்பு ந லவ வந்தது.

இவர் அைனத்து

தைடகைளயும் நீக்கப் ேபாராடினார். சவால்களுக்கு எத ராக குரல் எழுப்ப ய
வங்காள ெபண்ணாக இவர் மாற னார்.

சமூகத்த ல் ந லவ ய ஆணாத க்க

மனந ைலைய மாற்ற ேவண்டும் எனவும் வலியுறுத்த வந்தார்.
ெபண்கள் தங்கள் உரிைமகள் மற்றும் சலுைககைளப் ெபற தங்கைள
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தயார்படுத்த க் ெகாள்ள ேவண்டும்.

இதன் மூலேம ச றந்த ந யாயமான

சமூகத்ைத உருவாக்க முடியும் என கூற னார். காலனித்துவ வங்காளத்ைதச்
ேசர்ந்த ஒரு இஸ்லாமிய ெபண்ணிடமிருந்து இப்படி ஒரு கருத்து வருவது
மிகப் ெபரிய ஆச்சரியத்ைத ஏற்படுத்த யது. பாலின சமத்துவம் பற்ற தனது
சமூகத்த ல் ேபச ய முதல் ெபண் இவராகத்தான் இருக்க முடியும். நாங்கள்
சமூகத்த ல் ஒரு பாத யாக இருக்க ேறாம்.

நாங்கள் ப ன்தங்க இருந்தால்

சமூகம் எப்படி முன்ேனறும் என்றார்.

ெபண்களுக்குப் ெபாருளாதார

சுதந்த ரத்ைதயும் வழங்க ேவண்டும் என வலியுறுத்த னார்.
ெகால்கத்தாவ ல் வங்காளப் ெபண்களுக்கான கல்வ என்னும் மாநாடு
1926ஆம் ஆண்டு நைடெபற்றது.
மகளிருக்கான கல்வ

அதற்கு தைலைம தாங்க னார்.

இது

உரிைமையப் ெபற ஒன்று இைணந்து ேபாராட

ேபருதவ யாக இருந்தது. இவர் இறக்கும் வைர ெபண்களின் உரிைமக்காகப்
ேபாராடினார்.
புகழ்
இவர்

ெதாைலேநாக்குப்

பார்ைவயும்,

மனப்பான்ைமயும் ெகாண்டவராக இருந்தார்.

சக ப்புத்தன்ைமயும்,

பரந்த

தனது எழுத்து மூலமும்,

ேபச்சு மூலமும் ெபண் கல்வ க்காகவும், உரிைமக்காகவும் கைடச

வைர

பாடுபட்டார். இவர் 1932ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 9 அன்று இயற்ைக எய்த னார்.
இவரின் ப றந்த த னமும், இறந்த த னமும் ஒேர நாளில் அைமந்தது. இன்று
வங்கேதசத்த ல் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் டிசம்பர் 9 அன்று ேராக்க யா த னமாக
ெகாண்டாடப்படுக றது.
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12. அெலக்சாண்டிரா ெகாலந்தாய்

…
ரஷ்யாவ ல் புரட்ச ய ல் ஈடுபட்ட ெபண்களில் ஒருவர்.
கம்யூனிஸ்ட்ப் ெபண் புரட்ச யாளர் ஆவார்.

இவர் ஒரு ரஷ்ய

ரஷ்யாவ ல் அைமக்கப்பட்ட

ேசாவ யத் ேசாசலிச குடியரசு ஆட்ச ய ல் பதவ வக த்த முதல் ெபண் அைமச்சர்
என்ற ெபருைமையப் ெபற்றார்.

ேமலும் ேசாவ யத் தூதரக அத காரியாக

ெவளிநாடுகளில் அங்கீகாரம் ெபற்ற அைமச்சராகப் பணிபுரிந்தார். இதன்
மூலம் ஒரு நாட்டில் ப றந்து மற்ற நாடுகளில் அைமச்சராக பதவ வக த்த முதல்
ெபண்மணி என்க ற ெபருைமக்கு உரியவர் ஆனார். இவர் உலைக மாற்ற ய
ெபண்களில் ஒருவராக கருதப்படுக றார்.

அவர்தான் அெலக்சாண்டிரா

ெகாலந்தாய் ஆவார்.
ப றப்பு
இவர் ரஷ்யாவ ல் ெசய ன்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் என்னும் நகரில் 1872ஆம்
ஆண்டு மார்ச் 31 அன்று ப றந்தார். இவரது தந்ைத மிைகல் அெலக்ஸீவ ச்
ேடாமண்ேடாவ ச். அவர் ஒரு உக்ேரனிய குடும்பத்த ல் இருந்து வந்தவர். இவர்
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ரஷ ய துருக்க யப் ேபாரில் குத ைரப்பைட அத காரியாக பணியாற்ற னார்.
அவர் ேபாரில் பங்ேகற்ற ப றகு பல்ேகரிய நகரமான டார்ேனாேவாவ ன்
தற்காலிக ஆளுநராக ந யமிக்கப்பட்டார்.

அதன் ப றகு 1879ஆம் ஆண்டு

ெசய ன்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் வந்து ேசர்ந்தார்.
இவரது தாயாரின் ெபயர் அெலக்ஸாண்ட்ேராவ்னா மசலினா என்பதாகும்.
அவைர மசலினா என்று அைழத்து வந்தனர். இவரது தாயார் ப ன்லாந்ைதச்
ேசர்ந்த ஒரு ெபரும் ந லச்சுவான்தாரின் மகளாவார். அெலக்சாண்டிராைவ
அவரது வீட்டில் உள்ளவர்கள் ஷ ரா என்ற ெசல்லப் ெபயரிட்டு அைழத்து
வந்தனர்.
இவர்

தந்ைதயுடன்

மிக

ெநருக்கமாகப்

பழக னார்.

அவருைடய

வரலாறு மற்றும் அரச யல் ஆக யவற்ைறக் கற்றுக்ெகாண்டார்.
ெபாம்ைமகைளத்

தாேன

தயாரிப்பது.

அைத

இவர்

ஒழுங்குபடுத்துவது,

உள்ளாைடகைள சரியாக உரிய இடத்த ல் ைவப்பது, சரியாகத் துைவப்பது
ேபான்ற பணிகைளச் சரியாக ெசய்து வந்தார். ேமலும் பாடங்கைள உரிய
ேநரத்த ல் படித்தார்.

இவரது வீட்டில் ேவைல புரியும் பணியாளர்களுடன்

மிகவும் மரியாைதயாக நடந்து ெகாண்டார்.

ச று வயத ேலேய நல்ல

பண்புகைளக் ெகாண்டவராக இருந்தார்.
இவர் ஒரு நல்ல மாணவ யாக வளர்ந்தார் :
வரலாற்ைற ஆர்வத்துடன் பக ர்ந்து ெகாண்டார்.
கற்றுத் ேதர்ச்ச ெபற்றார்.

இவர் பல ெமாழிகைள

தனது தாய் மற்றும் சேகாதரிகளுடன் இருந்து

ப ெரஞ்சு ெமாழிையக் கற்றுக்ெகாண்டார்.
ஆங்க லத்ைதயும்,

தனது தந்ைதயுடன்

தனது ஆயாவ டம் இருந்து

தாத்தாவ டமிருந்து ப ன்லாந்து ெமாழிையயும் நன்கு

கற்றுக்ெகாண்டார்.
தனது

பள்ளிப்

ெதரிவ த்தார்.

படிப்ப ற்குப்

ப றகு

உயர்கல்வ

பய ல

வ ருப்பம்

ெபண்களுக்கு உயர் கல்வ க்கான உண்ைமயான ேதைவ

எதுவும் இல்ைல என இவரது தாயார் கூற னார்.

உயர்கல்வ படிப்பேத

ேதைவயற்ற, வ ரும்பத்தகாதச் ெசயலுக்கு ெகாண்டுேபாய் ேசர்த்துவ டும்
என அவர் கூற னார். ஆகேவ இவரது ெபற்ேறார்கள் இவைர ேமற்ெகாண்டு
படிக்க அனுமத மறுத்தனர்.
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…
த ருமணம்
இவரது மூத்த சேகாதரிக்கு 19 வயது இருக்கும் ேபாது சமூகத்த ல் மிகவும்
வசத பைடத்த 70 வயது முத யவருக்கு த ருமணம் ெசய்து ைவக்கப்பட்டது.
இது மரபு ரீத யாக, பணத்துக்காக ெசய்து ைவக்கப்பட்ட த ருமணம் ஆகும்.
இந்த த ருமணத்ைத இவர் முழுைமயாக ெவறுத்தார். தான் காதல் த ருமணம்
ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும் என உறுத யாக முடிவு எடுத்தார்.
இவர்

வ ளாடிமிர்

ெகாலந்தாய்

என்பவைர

காதலித்தார்.

அவர்

வசத யறற்வர் மற்றும் ைகய ல் பணம் இல்லாதவர். ஆகேவ இவரது தாயார்
இந்த காதலுக்கு எத ர்ப்பு ெதரிவ த்தார்.

இவைர ேமற்கத்த ய ஐேராப்ப ய

நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் அனுப்ப ைவத்தனர்.

அப்படி ெசய்வதன் மூலம்

இவரது காதல் தைடபடும் என ெபற்ேறார்கள் நம்ப னர். இவர் காதல் தான்
முக்க யம் என்பத ல் உறுத யாக இருந்தார்.
நம்ப னார்.

ஒருவைர ஒருவர் உறுத யாக

இவர்களது த ருமணம் 1993-ஆம் ஆண்டு நைடெபற்றது.

இவர்களுக்கு மிைகல் என்ற மகன் 1894ஆம் ஆண்டு ப றந்தான்.
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இவர் மார்க்ச ய அரச யல் இலக்க யங்கைள படிக்கத் ெதாடங்க னார்.
புைனக் கைதகள் எழுத வத லும் ஈடுபட்டார்.

இவர் தீவ ர அற வுஜீவ கள்

பலைர சந்த த்தார். ெதாழிலாளர்களுக்கு அடிப்பைட கல்வ அற வு க ைடக்க
ஞாய ற்றுக்க ழைம மட்டும் வகுப்புகள் நடந்தன. நூலகத்த ல் நடக்கும் இந்த
வகுப்ப ற்கு இவர் ச ல மணி ேநரம் உதவ னார். ேசாசலிச கருத்துக்கைளப்
பாடங்களாக ைவத்து ெதாழிலாளர்களுக்கு வகுப்புகள் நடந்தன.
ஸ்டாேசாவா என்பவைர ெசய ன்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்க ல் சந்த த்தார்.
வளர்ந்து வரும் மார்க்ச ஸ்ட் இயக்கத்த ன் ஆர்வலர் ஆவார்.

எலினா
அவர்

இவர் பல

ரகச ய கடிதங்கைள தங்களின் ேதாழர்களுக்கு சட்டவ ேராதமாக அனுப்ப
ைவத்தார். இைத யாருக்கும் ெதரியாமல் ரகச யமாக ெகாண்டு ேசர்ப்பதற்கு
அெலக்சாண்டிராைவ ஒரு கூரியராகப் பயன்படுத்த னார். கடவுச் ெசால்ைல
சரியாக

உச்சரிப்பதன்

மூலம்

இந்தக்

கடிதங்கள்

உரிய

நபர்களுக்குப்

பரிமாறப்பட்டன.
உயர் கல்வ
இவர் தனது கணவைர மிகவும் ேநச த்தார்.

அேத சமயத்த ல் ெபண்

என்பவள் குடும்பத்த ற்குத் த யாகம் ெசய்ய ேவண்டும் என்க ற எத ர்ப்பார்ப்பு
அக்காலத்த ல் ந லவ வந்தது.

தான் சுயமாக ெசயல்பட முடியவ ல்ைல

என்பைத அவரால் நன்கு உணர முடிந்தது.

கணவைர அண்டி வாழ்ந்தால்

சுயம் என்ற அம்சேம இல்லாமல் ேபாய்வ டும். ஆகேவ அவர் தனது கணவைர
வ ட்டுப் ப ரிந்தார். தனது மகைன அவரது ெபற்ேறாரிடம் ஒப்பைடத்து வ ட்டு
சூரிச் நகருக்குச் ெசன்றார்.
சூரிச் பல்கைலக்கழகத்த ல் ஹூன்ரிச் ெஹர்கனர் என்ற ேபராச ரியரிடம்
அரச யல் ெபாருளாதாரம் கற்றார். அங்கு பல ப ரபலமான எழுத்தாளர்களின்
புத்தகங்கைளயும் அவர் படித்தார். ப றகு அவர் இங்க லாந்துக்குச் ெசன்றார்.
அங்கு ச ட்னி மற்றும் பீட்ைரஸ் ெவப் உட்பட பல ப ரிட்டிஷ் ேசாசலிச இயக்க
உறுப்ப னர்கைள சந்த த்தார்.

ஒரு ெநசவு ெதாழிற்சாைலக்கு ெசன்றார்.

அங்கு 12000 ெபண்கள் ேவைல ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். 12 மணி முதல்
18 மணி ேநரம் வைர த னமும் பணிபுரிந்தனர்.
ெதாழிற்சாைலய ல் க ைடயாது.
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தங்கள் காலத்ைதக் கழித்தனர். ெதாழிற்சாைலையச் சுற்ற பார்க்கும் ேபாது
ஒரு இளம் ெபண்ணின் குழந்ைத இறந்து ேபானது ெதரிய வந்தது. ஆனால்
அங்கு எதுவும் நடக்காதது ேபால்
எல்ேலாரும் நடந்து ெகாண்டனர்.

…
அரச யல்
இவர் மார்க்ச ய் இயக்கத்த ல் ேசர்ந்து ெதாழிலாளிகளின் நலனுக்காக
பாடுபட ேவண்டும் என முடிவு ெசய்தார்.
த ரும்ப னார்.
ஜனநாயக

இவர் ெலனிைனச் சந்த த்தார்.

ெதாழிலாளர்

கட்ச ய ல்

1899ஆம் ஆண்டு ரஷ யா
அதன் ப றகு ரஷ்ய சமூக

உறுப்ப னரானார்.

இக்கட்ச ய ன்

ெகாள்ைகப் பரப்புச் ெசயலாளராகவும், எழுத்தாளராகவும் பணிபுரிந்தார்.
இவர் ெபண் பாட்டாளிகைளத் த ரட்டும் ேபாராட்டத்த ல் தீவ ரமாக ஈடுபட்டார்.
ஒரு சமூக மாற்றம் ஏற்பட ேவண்டுெமன்றால் அத ல் ெபண்களின்
பங்களிப்பும் இருக்க ேவண்டும்.

என்பைத ெலனின் வலியுறுத்த னார்.

ெபண் பாட்டாளிகைள எப்படி த ரட்டுவது என்பது குற த்து சரியான மார்க்ச ய
த ட்டம் ைகய ல் இல்ைல.

ஆனாலும் குரூப்ஷ்கயா எழுத

ெபண் பாட்டாளிகள் என்ற புத்தகம் மட்டுேம இருந்ததது.
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ஆண்டில் எழுதப்பட்ட 24 பக்கம் ெகாண்ட ச று புத்தகமாகும். இதுதான் ெபண்
பாட்டாளிகள் குற த்து இருந்த ஒேர ஆவணம் ஆகும்.
புரட்ச
கட்ச ய ன் புரட்ச கரமான கருத்துக்கைள ெதாழிலாளர்கள் மத்த ய ல்
பரப்ப னார். புரட்ச என்ற வார்த்ைதைய அைனத்து மக்களிடமும் ெகாண்டு
ேசர்க்கும் பணிய ல் ஈடுபட்டார். 1905ஆம் ஆண்டு குளிர்கால அரண்மைனக்கு
முன்னால் உள்ள ெசய ன்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்க ல் மக்களின் புரட்ச ெவடித்தது.
இந்தப் புரட்ச ய ல் இவரும் கலந்து ெகாண்டார்.

மிகப் ெபரிய ரத்தக்களற

ஏற்பட்டது. ஆனால் இந்தப் புரட்ச ேதால்வ ய ல் முடிந்தது.
இந்த புரட்ச பல படிப்ப ைனகைளக் கற்றுத் தந்தது.

புரட்ச ேதால்வ

அைடந்ததற்கான காரணத்ைதத் ேதடினர். இந்த புகழ்ெபற்ற முதல் ரஷ்யப்
புரட்ச ய ல் இவர் பங்கு ெகாண்டதன் மூலம் ெபண்களின் ப ரச்ச ைனைய
எப்படி ைகயாள்வது என்ற படிப்ப ைனையக் கற்றுக்ெகாண்டார்.
அைமச்சர்
இடதுசாரியாக

இருந்தேபாத லும்

ெமன்ஷ வ க்

கட்ச ய ல்

ேசர்ந்தார்.

1908ஆம் ஆண்டு ெஜர்மனிக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார். ப ன்லாந்த ல் நடக்கும்
அடக்குமுைறக்கு

எத ராக

ேபாராடி

மக்களுக்கு

ஆதரவு

ெதரிவ த்தார்.

ப ன்லாந்த ன் ேதச ய வ டுதைலப் ேபாராட்டத்த ற்கு ஆதரவு ெதரிவ த்ததுடன்
மக்கைள எழுச்ச யுடன் பங்கு ெபறும்படி அைழப்பு வ டுத்தார். அதன் ப றகு
இவர் ேமற்கு ஐேராப்பா முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் ெசய்தார். அங்கு கார்ல்
காட்ஸ்க , க ளாரா ெஜட்க ன், ேராசா லம்சம்பர்க் மற்றும் கார்ல் லிப்க்ெனடக்ட்
ஆக ேயாைர 1910ஆம் ஆண்டில் சந்த த்து பழக னார்.
இவர் 1914ஆம் ஆண்டு ெஜர்மனி வ ட்டு ெவளிேயற னார்.

1915ஆம்

ஆண்டு ெமன்ஷ வ க் கட்ச ய டம் இருந்த உறைவ முற த்துக் ெகாண்டார்.
அத காரப்பூர்வமாக

ெலனின்

தைலைமய ல்

இயங்க ய

ேபால்ஸ்வ க்

கட்ச ய ல் ேசர்ந்தார். அதன் ப றகு ேதச பக்த யுடன் ெலனின் தைலைமய ல்
இயங்க ய ேபால்ஸ்வ க் கட்ச ய ல் ேசர்ந்தார். அதன் ப றகு ேதச பக்த யுடன்
ேபாராடினார். இவர் ரஷ்யா முழுவதும் பயணம் ெசய்தார். ரஷ்யாவ ல் ஒரு
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ேபச்சாளராகவும், துண்டுப்ப ரசுர எழுத்தாளராகவும், ேபால்ஷ வ க் ெபண்கள்
பத்த ரிக்ைகயான

ரேபாடனிட்சாவ லும்

க ளர்ச்ச யாளராகச்

ெசயல்பட்டார்.

பணிபுரிந்தார்.
அவர்

தைலவர்களுடன் ைகது ெசய்யப்பட்டார்.

பல

ரஷ யாவ ல்

ேபால்ஷ வ க்

கட்ச த்

1917ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பரில்

வ டுதைல ெசய்யப்பட்டார்.
இவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மத்த யக் குழு உறுப்ப னராக இருந்தார். 1917ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவ ல் புரட்ச ெவற்ற ெபற்றது. ெலனின் தைலைமய ல்
ேசாசலிச ஆட்ச

அைமந்தது.

முதல் ேசாவ யத் அரசாங்கத்த ல் சமூக

நலனுக்கான மக்கள் ஆைணயராக இவர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். 1919ஆம்
ஆண்டு ெபண்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்த மகளிர் துைறைய
ந றுவ னார். இதனால் இவர் மிகவும் ப ரபலம் அைடந்தார்.
பதவ கள்
இவருக்கு

ெவளிநாடுகளில்

ராஜதந்த ர

பணி

வழங்கப்பட்டது.

நார்ேவய ல் ேசாவ யத் வணிகப்பணிக்கு இைணப்பாளராக அனுப்பப்பட்டார்.
நவீன

காலத்த ல்

ஒருவரானார்.

இராஜதந்த ரிகள்

பணியாற்றும்

முதல்

ெபண்களில்

ப ன்னர் ெமக்ச ேகா, நார்ேவ, ஸ்வீடன் ஆக ய நாடுகளிலும்

அைமச்சர் பதவ வக த்தார்.

1943ஆம் ஆண்டில் தூதராகப் பதவ உயர்வு

ெபற்றார்.
இறப்பு
இவர்

ெபண்

வ டுதைல

மற்றும்

மார்க்ச ய

இரண்டிற்கும் தனது வாழ்ைவ அர்ப்பணித்தார்.

லட்ச யங்கள்

ஆக ய

கம்யூனிசத்த ன் கீழ்

ஆண்களும் ெபண்களும் தங்கள் குடும்பத்த ற்காக அல்ல. சமூகத்த ற்காக
ேவைல ெசய்வார்கள் மற்றும் ஆதரைவ ெகாடுப்பார்கள்.

இேதேபால்

அவர்களின் குழந்ைதகள் சமூகத்த ற்காக உைழப்பார்கள். கம்யூனிச சமூகம்
குழந்ைதகளின் கல்வ ய ல் ஈடுபடும்.

மக்களின் அைனத்து அடிப்பைட

உரிைமகைள கம்யூனிசம் ந ைறேவற்றும் என நம்ப க்ைக ெதரிவ த்தார்.
இவர் 1952ஆம் ஆண்டு மார்ச் 9 அன்று மாஸ்ேகாவ ல் இயற்ைக எய்த னார்.
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13.

எலிசெபத் பிைர

ச ைறய ல் இருக்கும் ஒவ்ெவாரு ைகத யும் மனிதர்கள்தான். அவர்கைள
அடிைமயாக நடத்தக்கூடாது என 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்ேப எலிசெபத்
ப ைர (Elizabeth Fry) என்பவர் ெதரிவ த்தார். இவர் ஒரு ச ைற சீர்த ருத்தவாத ,
சமூகவாத ,

சமூக

ேசவகர்

எனப்

பன்முகத்

தன்ைம

ெகாண்டவர்.

ச ைறய ல் ெபண்களுக்கு எத ராக நடக்கும் பலாத்காரம் மற்றும் பாலியல்
சுரண்டலிருந்து ெபண் ைகத கைளப் பாதுகாக்க ேவண்டும் என ெதரிவ த்தார்.
தண்டைன ெகாடுப்பதால் மட்டும் குற்றவாளிகைளத் த ருத்த முடியாது.
அன்பும், கருைணயும் காட்டுவதன் மூலம் தான் அவர்களின் உள்ளத்ைத
மாற்ற முடியும் என்பைதயும் ெதரிவ த்தார்.
ச ைறய ல்

இருக்கும்

குழந்ைதகளுக்காகவும்
ப ைர.

ப ரிட்டிஷ்

ெபண்களுக்காகவும்,
பள்ளிக்கூடத்ைத

ச ைறச்சாைலய ன்

ெபண்

ைகத களின்

துவங்க னார்
அைமப்ப ல்

ெசய்த சாதைனக்காக மிகவும் ப ரபலமைடந்தார்.

சீர்த ருத்தங்கள்

ஒரு ெபண் இந்த

வைகயான ேவைலகைள ேமற்ெகாள்வது முற்ற லும் புத யது.
ச ைறகளில்

இருக்கும்

அைழத்தனர்.
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இவைர

எலிசெபத்

ச ைறகளின்

ஆகேவ

ேதவைத

என

ேமலும் ச ைறச்சாைலய ல் சீர்த ருத்தங்கைள ெகாண்டு
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வந்த உலக ன் முதல் ெபண்மணி என்றும்
இவைர ேபாற்றுக ன்றனர்.
ப றப்பு
இவர் இங்க லாந்து நாட்டில் நார்வ ச் நகரில் உள்ள மாக்டலன் ெதருவ ல்
1780ஆம் ஆண்டு ேம மாதம் 21ஆம் நாள் ப றந்தார். இவரது ெபற்ேறார்கள்
மிகவும்

வசத யானவர்கள்.

ேசர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
மற்றும் அைமத

இவர்கள்

ஒரு

குவாக்கர்

குடும்பத்ைதச்

குவாக்கர் சமூகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் சமத்துவம்

ஆக ய லட்ச யங்கைளக் ெகாண்டிருந்தனர்.

அடிைம

வர்த்தகத்ைத ஆரம்பத்த ேலேய எத ர்த்தார்கள்.
இவரது ெபயர் எலிசெபத் கர்னி ஆகும்.

இவைர ெபட்ஸி கர்னி என

அைழத்தனர். இவரது குழந்ைதப் பருவ குடும்ப வீடு ஏர்ல்ஹாம் ஹால் ஆகும்.
இது இப்ேபாது க ழக்கு ஆங்க லியா பல்கைலக் கழகத்த ன் ஒரு பகுத யாக
உள்ளது.
இருந்தார்.

இவரது தந்ைத ஜான் கர்னி.
இவரது தாயார் ேகத்தரின்.

இவர் வங்க ய ல் பங்குதாரராக
இவரது தாயார் பார்க்ேலஸ்

வங்க ய ன் ந றுவனர்களில் ஒருவரான பார்க்கேல குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்.
எலிசெபத்த ற்கு 12 வயது இருக்கும் ேபாது இவரது தாயார் இறந்துவ ட்டார்.
இவர் குடும்பத்த ன் மூத்த ெபண்களில் ஒருவர். ஆகேவ தனது சேகாதரர்
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ேஜாசப் ஜான் கர்னி மற்றும் இைளய சேகாதரிகைளயும் பராமரிக்கும்
பணிைய ேமற்ெகாண்டார். இளம் பருவத்த ேலேய சேகாதர சேகாதரிகைளப்
பராமரிக்கும்

ெபாறுப்பு

இருவருக்கு

ஏற்பட்டது.

ெபாறுப்புள்ள ெபண்மணியாக வளர்ந்தார்.

ஆகேவ

இவர்

ஒரு

அவர்கைள வளர்க்க தன்ைன

அர்ப்பணித்துக் ெகாண்டார்.

…
இவர் நன்றாக படித்தார்.

இவரது தந்ைத ேசைவ மனப்பான்ைம

ெகாண்டவர். பல்ேவறு ெபாதுச் ேசைவகளில் ஈடுபட்டார். ஆகேவ இவருக்கும்
ெபாதுச் ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும் என்க ன்ற ஆர்வம் ஏற்பட்டது. ஏைழ எளிய
மக்களுக்காக ஒரு பள்ளிைய தனது 17ஆவது வயத ல், தனது ெசாந்த வீட்டில்
ஆரம்ப த்தார். இவர் அப்பள்ளிைய இலவசமாக நடத்த வந்தார்.
த ருமணம்
இவர் தனது 20ஆவது வயத ல் அதாவது 1800ஆம் ஆண்டு ேஜாசப் ப ைர
என்பவைர த ருமணம் ெசய்து ெகாண்டார். இவரது கணவர் லண்டனில் ஒரு
வங்க அத பராக இருந்தார். அதனால் லண்டனில் குடிேயற னார். அங்கும்
ஏைழ எளியவர்களுக்கு ேசைவ ெசய்தார்.
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பைழய துணிகைளச் ேசகரித்து ஏைழ குழந்ைதகளுக்கு

வழங்க னார். ஏைழ குழந்ைதகளுக்குப் பாடமும் ெசால்லிக் ெகாடுத்தார்.
இவருக்கு 11 குழந்ைதகள் ப றந்தனர்.
மகள்கள் ஆவர்.

இத ல் 5 மகன்கள் மற்றும் 6

மிகப்ெபரிய குடும்பப் ெபாறுப்பு இவருக்கு இருந்தது.

இருப்ப னும் இப்படிப்பட்ட சூழ்ந ைலய லும் ஏைழ மக்களுக்கு ெதாடர்ந்து
ேசைவகைள

ெசய்து

வந்தார்.

இது

மற்றவர்களுக்கு

மிகப்

ெபரிய

ஆச்சரியத்ைத ஏற்படுத்த யது.
ச ைறச்சாைல
இவர்களது குடும்ப நண்பரான ஸ்டீபன் க ெரல்லட் மூலம் 1813ஆம்
ஆண்டு

லண்டனில்

உள்ள

ந யூேகட்

ச ைறச்சாைலக்குச்

ெசன்றார்.

ச ைறச்சாைலய ல் கண்ட காட்ச கள் இவரது மனைத மிகவும் புண்படுத்த யது.
ந யூேகட்
வழிந்தது.

ச ைறச்சாைல

ெபண்கள்

மற்றும்

குழந்ைதகளால்

ந ரம்ப

அங்கு இருக்கும் ைகத களில் பலைர இதுவைர வ சாரைண

கூட ெசய்யவ ல்ைல என்பைதக் கண்டார்.
இங்கு 300க்கும் ேமற்பட்ட ெபண்களும் குழந்ைதகளும் ஒேர ச ற ய
இடத்த ல் கூட்டமாக இருப்பைத கண்டு த க ல் அைடந்தார். பலர் படுக்கேவ
இடமில்லாமல் தவ த்தனர்.

தைரய ல் படுத்து தூங்க க் ெகாண்டிருந்தனர்.

ேநாய்வாய்ப்பட்ட ெபண்கள் மற்றும் குழந்ைதகளுக்கு சூடான ஆைடகள்
க ைடயாது. இவர் அவருடன் தங்க அந்த துன்பத்ைத அனுபவ த்தார்.
ச ைறச்சாைலய ல் உள்ள எல்லாவற்ற ற்கும் ைகத கள் பணம் ெசலுத்த
ேவண்டி

இருந்தது.

ேமலும்

உணவு,

பானம்

மற்றும்

ந லக்கரிைய

ெநருப்புக்காக ச ைறக்காவலர்களிடம் வ ைல ெகாடுத்து வாங்க னார்கள்.
உணைவ தாங்கேள சைமத்துக் ெகாண்டனர்.

துணிகைளயும் தாங்கேள

துைவத்துக்ெகாண்டனர். அங்கு ேபாத ய கழிப்பைறகள் இல்ைல. மூைலய ல்
ஒரு வாளிய ல் ெகாஞ்சம் குடிநீர் மட்டும் இருந்தது.

இவர் ெபண்கள்

மற்றும் குழந்ைதகள் ஆக ேயாருக்கு சூடான துணிகைளயும்.

படுப்பதற்கு

ைவக்ேகாைலயும் ேசகரித்துக் ெகாண்டு ேபாய் ெகாடுத்தார்.
ச ைறச்சாைலய ல் ஏைழ மற்றும் பணக்காரர்கள் ஆக ய இருவருக்கும்
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தண்டைனகளில்

மற்றும்

மரங்கைள

பாரபட்சம்

காட்டப்படுவைதக்

ேசதப்படுத்த யதாக

கண்டார்.

குழந்ைதகள்

ைகது

ெசய்யப்பட்டு ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டனர்.
முயைல த ருடிய அல்லது ேவட்ைடயாடிய ஒரு பணக்காரச் ச றுவனுக்கு
ஒரு ச ற ய ெதாைக அபராதம் வ த க்கப்பட்டது.

அதன் ப ன்னர் அவன்

வ டுவ க்கப்பட்டான். ஆனால் ஒரு ஏைழக் குழந்ைத முயைல த ருடி இருந்தால்
அக்குழந்ைதைய

ச ைறய ல்

அைடப்பது,

கப்பலில் நாடு கடத்தவும் ெசய்தனர்.

ஆஸ்த ேரலியாவுக்கு

ச ைறக்

ச ைறய ல் ைகத களுக்கு நடக்கும்

ெகாடுைமகைள ேநரில் கண்டார். இவர் தனது அனுபவங்கைள ெதாகுத்து
ஸ்காட்லாந்த லும், வட இங்க லாந்த லும் உள்ள ச ைறச் சாைலகைளப் பற்ற ய
குற ப்பு என்ற புத்தகத்ைத எழுத ெவளிய ட்டார்.
பள்ளி
ைகத கள்

எலிசெபத்த ன்

அன்பால்

ஈர்க்கப்பட்டனர்.

தங்கள்

குழந்ைதகளின் எத ர்காலத்த ற்கு உதவும்படி ேகட்டுக் ெகாண்டனர். 1817ஆம்
ஆண்டு ச ைறச்சாைலக்குள் குழந்ைதகளுக்கான ஒரு சீர்த்த ருத்த பள்ளிைய
தன்னுைடய ந த ய ன் மூலம் ெதாடங்க னார். ப றகு ெபண் ைகத களுக்காக
ச ைறய ல் ஒரு பள்ளிையத் துவக்க னார்.

அங்கு வழக்கமான கல்வ ையக்

கற்றுக்

எத ர்காலத்த ற்கு

ெகாடுப்பதுடன்

மட்டுமல்லாமல்

ெதாழில் கல்வ யும் கற்றுக் ெகாடுத்தார்.

ேதைவயான

ெபண் ைகத கள் தண்டைன

முடிந்து வ டுதைலயான ப றகு எத ர்காலத்ைத ச றப்பாக அைமத்துக் ெகாள்ள
ெதாழில் மற்றும் ேவைல வாய்ப்ைபயும் உருவாக்க தந்த ட பல முயற்ச கள்
எடுத்தார்.
சங்கம்
இவர்

ந யூேகட்

ச ைறச்சாைலய ல்

ெபண்

ைகத களுக்கான

சீர்த ருத்த சங்கம் ஒன்ைற 1817ஆம் ஆண்டில் ெதாடங்க னார்.

இதுேவ

இங்க லாந்த ல் ேதான்ற ய முதல் ேதச ய மகளிர் சங்கம் ஆகும். இது ெபண்
ைகத கள் சீர்த ருத்த முன்ேனற்றச் சங்கம் என ெபயரிடப்பட்டது.

இவர்

ச ைறச்சாைலய ல் நடக்கும் அநீத கள் பற்ற ப ரச்சாரம் ெசய்தார்.
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…
சமூகத்த ல் ெசல்வாக்கு மிக்க நபர்கைள ச ைறக்கு வரவைழத்து, ச ைறக்
ைகத களின் ேமாசமான வாழ்க்ைக ந ைலைய பார்க்கச் ெசய்தார்.
தனிைமச்

ச ைறய ல்

எத ர்த்தார்.

ைகத கைள

அைடத்து

ைவப்பைத

இவர்

கடுைமயாக

ேமலும் ைகத களின் உடல்நலம் மற்றும் மனநலம் பற்ற

வாத ட்டார். ெதாடர்ந்து ைகத களின் முன்ேனற்றத்த ற்காக பல சீர்த்த ருத்தக்
கருத்துக்கைளயும் கூற னார்.
இவர் ச ைறச்சாைலகைளப் பார்ைவய ட ஒரு குழுைவயும் அைமத்தார்.
அக்குழுவ ன்

மூலம்

ெபண்களுக்கு

வசத யும் ெசய்து ெகாடுத்தார்.
ெகாடிய

பழக்கத்ைத

ேவண்டும்.
அரசுக்கு

உைட

மற்றும்

மருத்துவ

ைகத களின் கால்களில் வ லங்கு ேபாட்ம்

அடிேயாடு

மூலம் ேகாரிக்ைக வ டுத்தார்.

உணவு,

ஒழிக்க

ேவண்டும்

எனச்

சங்கத்த ன்

ச ைறய ல் ெபண்கள் எவ்வாறு நடத்தப்பட

என்ெனன்ன வசத கள் ெசய்து ெகாடுக்க ேவண்டும் எனவும்
பரிந்துைரகைள

எழுத

அனுப்ப னார்.

பாராளுமன்றத்த ல்

ச ைறக்ைகத களின் அவல ந ைல பற்ற ேபசும்படி உறுப்ப னர்கைளக் ேகட்டுக்
ெகாண்டார்.
www.Kaniyam.com

89

FreeTamilEbooks.com

ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

சீர்த ருத்தங்கள்
எலிசெபத் 3 முக்க யமான சீர்த்த ருத்தங்கைள முன்ைவத்தார்.

ஆண்

மற்றும் ெபண் ைகத கைளப் பாலின அடிப்பைடய ல் ப ரிக்க ேவண்டும்.
இவர்கள் தனித்தனியாக தங்க ைவக்கப்பட ேவண்டும்.

காவலர்கள்

ைகத களின் பாலினத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இருக்க ேவண்டும்.

இதுேவ

ப ன்னர்

என்பது

ந ைலயான

சர்வேதச

நைடமுைறயாக

மாற வ ட்டது

குற ப்ப டத்தக்கதாகும். ைகத களுக்கு கல்வ மற்றும் ேவைல வாய்ப்புகைள
ெசய்து ெகாடுக்க ேவண்டும். ச ைறய லிருந்து வ டுதைலயான ைகத களுக்கு
ேவைலக்கு உத்தரவாதம் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இதுதவ ர

ெபண்

ைகத களுக்கு

மதம்

மற்றும்

மதச்சார்பற்ற

ேபாதைனகளுக்கு ேபாதுமான ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும்.

பயனுள்ள

ேவைல வாய்ப்புப் பய ற்ச கைள ச ைறச்சாைலய ேலேய வழங்க ேவண்டும்.
இது ேபான்ற கருத்துக்கைள இவர் வலியுறுத்த வந்தார். இவர் இங்க லாந்து
முழுவதும் பல ச ைறச்சாைலகளுக்கு பயணம் ெசய்தார்.
மகாராணி

மற்றும்

பாராளுமன்ற

உறுப்ப னர்கைள

வ க்ேடாரியா

ேநரில்

சந்த த்து

அவர்களுடன் ஆேலாசைன ெசய்தார். இதன் அடிப்பைடய ல் 1823ஆம் ஆண்டு
ச ைற சீர்த ருத்தச் சட்டம் பாராளுமன்றத்த ல் ந ைறேவற்றப்பட்டது.
இவர் 25 ஆண்டுகளுக்கும் ேமலாக ஆஸ்த ேரலியாவுக்கு புறப்படும்
ஒவ்ெவாரு குற்றவாளி கப்பைலயும் பார்ைவய ட்டார். தண்டைன கப்பலில்
பல

சீர்த ருத்தங்கைள

ெசய்தார்.

மருத்துவ

ேசைவைய

ேமம்படுத்த

பாடுபட்டார். ேமலும் ஒரு நர்ச ங் பள்ளிையயும் துவக்க னார். இவர் ைகத கள்
நாடு கடத்தப்படுவைத தடுத்து ந றுத்த ேவண்டும் என்பைதயும் ெதாடர்ந்து
அரைச வலியுறுத்த வந்தார். இதன் அடிப்பைடய ல் ெபண் ைகத கைள நாடு
கடத்தக் கூடிய ெகாடிய தண்டைனயும் சட்டத்த ன் மூலம் ரத்து ெசய்யப்பட்டது.
புகழ்
பல்ேவறு நாடுகள் தங்கள் நாட்டின் ச ைறகளில் சீர்த ருத்தங்கைள
ெகாண்டு

வருவதற்காக

இவரிடம்

ஆேலாசைன

வழங்கும்படி

ேகட்டுக்

ெகாண்டன. இவர் ஐேராப்ப ய நாடுகளான ெஜர்மனி, ப ரான்ஸ், ஹாலந்து,
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அயர்லாந்து,

ெசய்தார்.

ஸ்காட்லாந்து ஆக ய நாடுகளுக்குப் பயணம்

அங்கு ச ைறகைள ஆய்வு ெசய்து அற க்ைகயாக எழுத

வழங்க னார்.

இந்த நாடுகளிலும் ைகத களின் நலனுக்காக பல ச றப்புத்

த ட்டங்கைளயும் வகுத்துக் ெகாடுத்தார்.
இவரது மகத்தான ேசைவைய பாராட்டி இங்க லாந்து ராணி வ க்ேடாரியா
இவருக்கு

மத ப்புமிகு

தன்னலமற்ற

என்ற

பட்டம்

ெதாண்டுக்குப்

பரிசு

வழங்க

முன்வந்தார்.

ேவண்டியத ல்ைல

ஆனால்

என

மிகவும்

தன்னடக்கத்துடன் மறுத்துவ ட்டார். தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ைகத களின்
நலனுக்காகேவ பாடுபட்டார். இவர் 1845ஆம் ஆண்டு அக்ேடாபர் 12 அன்று
இயற்ைக எய்த னார்.
இவரது ந ைனவாக 1925ஆம் ஆண்டு ஒரு அறக்கட்டைள துவங்கப்பட்டது.
2002ஆம் ஆண்டில் அவரது பணிையப் ேபாற்றும் வைகய ல் ப ரிட்டிஷ்
அரசாங்கம்

5

பவுண்டு

ரூபாய்

ேநாட்டில்

இவருைடய

ச த்தரிக்கப்பட்டு அதன் மூலம் ெகௗரவ க்கப்பட்டார்.

உருவப்படம்

அெமரிக்காவ ல்

ஸ்டான்ேபார்ட் பல்கைலக்கழகத்த ல் சமூகப்பணிப் பள்ளி இவரது ெபயரில்
எலிசெபத் ப ைர கட்டிடத்த ல் ெசயல்பட்டு வருக றது.
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14. சியாங் ஜிங்யு

…
சீனக்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்ச ய ன்

முன்ேனாடிகளில்

ஒருவர்.

சீனக்

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஆரம்ப கால ெபண் உறுப்ப னர்களில் ஒருவர்.
சீனாவ ன் பல்ேவறு பகுத களில் ெபண்கள் இயக்கத்ைத ெதாடங்க னார்.
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஆரம்ப கால ெபண்ணியத் தைலவர்களில் மிக
முக்க யமானவர். சீனாவ ன் ஏகாத பத்த ய காலத்த ல் ஒரு பள்ளிய ல் படித்த
முதல் ெபண் என்ற ெபருைமக்கு உரியவர்.
இவர் தனது 33ஆவது வயத ல் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க்காக உய ர்த் த யாகம்
ெசய்தார். ஆகேவ இவைர கம்யூனிஸ்ட் த யாக எனவும் அைழக்க ன்றனர்.
ேமலும்

முதல்

கம்யூனிச

இளம்

தைலமுைறய னருக்கு

முன்மாத ரிப் ெபண்ணாக வ ளங்க னார்.

ஒரு

புரட்ச கர

இவர் சீனாவ ன் புகழ்ெபற்ற

கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் ெபண்கள் இயக்கத்த ன் தைலவ . இவர் சீனப் புரட்ச ய ன்
பாட்டி என்று அைழக்கப்படுக றார்.

இவர்தான் ச யாங் ஜிங்யு (Xiang Jingyu)

என்னும் புரட்ச ப்ெபண் ஆவார்.
ப றப்பு
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இவர் 1895ஆம் ஆண்டு ெசப்டம்பர் 4 அன்று ஹுனான் மாகாணத்த ல்
உள்ள ஷ பூ (Xupu) என்னும் இடத்த ல் ப றந்தார்.

இவரது தந்ைத ச யாங்

ருய லிங் என்பவர் ஆவார். இவர் ஒரு வணிகர் மற்றும் துஜியா இனத்ைதச்
ேசர்ந்தவர். இவரது தாயார் ெடங் யுகுய். இந்த தம்பத யருக்கு 10 குழந்ைதகள்
ப றந்தனர். இவர்கள் ெசல்வாக்கு மிக்க ஒரு குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
அவர்களுைடய ெசல்வாக்க ன் காரணமாக நான்கு சேகாதர்கள் ஜப்பானில்
படிக்கச் ெசன்றனர்.
இவர் ப றந்த ேபாது ச யாங் சூன்ஜியான் (Xiang Junxian) என இவருக்குப்
ெபயரிடப்பட்டது.

ஜப்பானில் படித்த இவரது மூத்த சேகாதரர் ச யான்

ச யான்யூ என்பவர் ேமற்கு ஹுனானில் ஒரு சமூகக் குழுவ ன் தைலவராக
இருந்தார்.

இவர் மிகவும் ெசல்வாக்கு மிக்கவர்.

ஒரு ஆரம்பப் பள்ளிைய ந றுவ னார்.

இவர் 1903ஆம் ஆண்டு

தனது சேகாதரரின் ெசல்வாக்க ன்

காரணமாக இந்தப் பள்ளிய ல் இவர் ேசர்ந்தார்.
கல்வ
ந லப்ப ரபுத்துவக் காலத்த ல் ஒரு ெபண் பள்ளிய ல் ேசர்வது என்பது
மிகவும் கடினம்.

இவர் பள்ளிய ல் ேசர்ந்து ஆரம்பக் கல்வ ைய படித்த

முதல் ெபண் என்பது குற ப்ப டத்தக்கது ஆகும்.
ெசங்ேடய ல் தனது படிப்ைபத் ெதாடர்ந்தார்.

இவர் 1908ஆம் ஆண்டில்

சீனாவ ல் ஏற்பட்ட ச ன்ஹாய்

புரட்ச யானது குய ங் வம்சத்த ன் ஆட்ச க்கு முடிைவ ெகாண்டு வந்தது.
அப்ேபாது இவர் சாங்ஷாவுக்குச் ெசன்று ஹுனானின் முதல் மாகாண
ெபண்கள் சாதாரண பள்ளிய ல் ேசர்ந்து பய ன்றார்.
இப் பள்ளிய ல் படித்த ப றகு தனது ெபயைர மாற்ற க் ெகாண்டார்.
அதன் ப ன்னர் இவர் ச யாங் ஜிங்யு என அைழக்கப்பட்டார்.
புத்த சாலித்தனம்,
இப்பள்ளிய ல்

ேநர்ைமயான

மூன்று

ச றந்த

குணம்

மற்றும்

ெபண்களில்

ஒழுக்கம்

ஒருவராக

இவருைடய
ஆக யைவ
அவருைடய

ஆச ரியர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ேமலும் அவரது பள்ளித் ேதாழிகளுக்கு
அவள் ஒரு மத ப்புமிக்க நண்பராக வ ளங்க னார்.
அதன் ப ன்னர் இவர் ேசாவ் நான் (Zhou Nan) மகளிர் பள்ளிய ல் ேசர்ந்து
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பய ன்றார். இது ஒரு நவீன, முற்ேபாக்கு சீர்த ருத்தக் கருத்துக்கைள ெகாண்ட
பள்ளியாகும்.

இக்காலகட்டத்த ல் இவர் மாந ல ெபாது வ வகாரங்களில்

அக்கைறக் ெகாண்டிருந்தார்.

பல மாணவர்களுடன் ேசர்ந்து ெதருக்களில்

ேபாராடினார். சீன மக்களின் ேதச பக்த ைய வளர்க்கும் இப்பள்ளிய ல் இவர்
பட்டம் ெபற்றார்.
இப்பள்ளிய ல்

பல

புரட்ச கரமான

சீனப்

ெபண்கள்

படித்தனர்.

இப்பள்ளிய ல் படித்த பல சீன ெபண்களின் வாழ்க்ைகைய அற ஞரும்,
பத்த ரிக்ைகயாளருமான ந ம் ேவல்ஸ் என்பவர் ஆய்வு ெசய்தார்.

அவர்

இப்பள்ளிைய சீனக் கம்யூனிஸ்ட் ெபண்கள் இயக்கத்த ன் ெதாட்டில் என்று
அைழத்தார். இப்பள்ளிய ல் படித்த ெபண்களில் ஒருவர் யூ மன்ெசன் என்பவர்
குற ப்ப டத்தக்கவர்.

சீன ெபண்ணியவாத யும், எழுத்தாளருமான டிங் லிங்

என்பவரின் தாயார் ஆவார். இப்பள்ளிய ல் டிங் லிங் மற்றும் ச யாங் ஜிங்யு
ஆக ய இருவரும் நல்ல நண்பர்களாகவும், புரட்ச கரமான ேதாழர்களாகவும்
இருந்தனர்.
பள்ளி
இவர் பள்ளிப் பட்டத்ைத 1916ஆம் ஆண்டில் ெபற்றார். அதன் ப றகு தனது
ெசாந்த ஊருக்கு த ரும்ப னார். சீனாைவ கல்வ யால் மாற்ற முடியும் என அவர்
நம்ப னார்.

அவர் உள்ளூரில் உள்ள முற்ேபாக்காளர்களின் ஆதரவ ன் கீழ்

ஒரு பள்ளிைய ந றுவ னார். இப்பள்ளிய ல் பல முற்ேபாக்கு இைளஞர்கைள
ஆச ரியராக ந யமித்தார். ஆரம்பத்த ல் ச ல மாணவர்கள் மட்டுேம பள்ளிய ல்
ேசர்ந்தனர்.
இப்பள்ளி ெவள்ளத்தால் அழிந்தது. அதன் ப றகு தனது குடும்பத்த னர்
மற்றும் ச ல நன்ெகாைடயாளர்கள் உதவ யுடன் மீண்டும் ஒரு ெதாடக்கப்
பள்ளிைய கட்டினார்.
அவருக்கு

வயது

20

அவர் பள்ளிய ன் முதல்வர் ஆனார்.
மட்டும்

தான்.

இப்பள்ளிய ல்

அப்ேபாது

தனது

பள்ளித்

ேதாழர்களுக்கு முன்னுரிைம அளித்தார். அவர் எப்ேபாதும் கல்வ ச் சக்த ய ன்
மீது நம்ப க்ைக ெகாண்டிருந்தார்.
அவர்

பல

www.Kaniyam.com

ெபற்ேறார்கைள

சமாதானப்படுத்த

94

தங்கள்

ெபண்

FreeTamilEbooks.com

ஏற்காடு இளங்ேகா
குழந்ைதகைளப்

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

பள்ளிய ல்

ேசர்க்கும்படி

வலியுறுத்த னார்.

ப றகு

மைலப்பகுத க்குச் ெசன்று மாணவர்கைளப் பள்ளிய ல் ேசர்த்தார்.
அற ைவ கற்ப ப்பத ல் இப்பள்ளி முழு கவனம் ெசலுத்த யது.

புத ய
ஆகேவ

இப்பள்ளிய ல் 300-க்கும் ேமற்பட்ட மாணவர்கள் ேசர்ந்து படித்தனர்.
த ருமணம்
மாேவா ேசதுங் மற்றும் காய் ெஹெசன் ஆக ய இருவரும் 1918ஆம்
ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஹுனானில் புத ய குடிமக்கள் கல்வ ச் சங்கத்ைத
ந றுவ னார்.

1979ஆம் ஆண்டில் காய் ெஹெசைன இவர் ெபய்ஜிங்க ல்

சந்த த்தார்.

ப றகு காய் ெஹெசன் உள்பட பல மாணவர்களுடன் ேசர்ந்து

இவர் ப ரான்ச ல் படிக்கச் ெசன்றார். அங்கு மகளிர் பல்கைலக் கழகத்த ல்
படித்தார். இவர் ப ெரஞ்சு மற்றும் மார்க்ச யம் ேபான்ற பல வ ஷயங்கைள
கற்றுக் ெகாண்டார்.
காய் ெஹெசன் மிகவும் ப ரபலமான மாணவர் தைலவராக கருதப்பட்டார்.
அவருடன் ச யாங் ஜிங்யு நண்பராக பழக னார்.

இவர்கள் இருவரும்

ப ரான்ச ல் படித்த ேபாது உலகம் மற்றும் சீனாவ ன் ந ைலைம குற த்து
அக்கைற ெகாண்டிருந்தனர்.

ெபண் வ டுதைல மற்றும் சீர்த ருத்தம்

ெதாடர்பான ப ரச்ச ைனகைள பற்ற காய் ெஹெசன் கட்டுைரயாக எழுத னார்.
ெபண் வ டுதைல என்பது சமூகத்த ன் மறுவடிவைமப்புடன் இைணக்கப்பட
ேவண்டும் என்ற கருத்ைத அவர் ெவளிப்படுத்த னார்.
இவர்கள் இருவரின் நட்பும் காதலாக மாற யது.
மக ழ்ச்ச ைய

வட

சீனாவ ல்

இருவரும் உணர்ந்தனர்.

அரச யல்

புரட்ச

தங்கள் ெசாந்த
முக்க யம்

என்று

ஆகேவ தங்கள் த ருமணத்ைத ஒத்த ைவக்க

ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
இவர்கள் ப ரான்ஸ் நாட்டில் இருந்த ேபாது அது புரட்ச கர மார்க்ஸியத்த ன்
ைமயமாக

இருந்தது.

வ யட்நாமிய

தைலவர்

சர்வேதச தைலவர்கள் அங்கு ெசயல்பட்டனர்.
மார்க்ச ஸ்ட்டுகளாக இருந்தனர்.

ேஹாச மின்

ேபான்ற

பல அற வுஜீவ களும்

ெஹெசன் மற்றும் ச யாங் ஜியுங் ஆக ய

இருவரின் த ருமணம் 1920ஆம் ஆண்டு ேம மாதத்த ல் நைடெபற்றது.
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…
இவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்ைதயும், ஒரு ெபண் குழந்ைதயும் ப றந்தது.
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச
ஜனநாயகத்த ன் மீது நம்ப க்ைக ெகாண்டிருந்த இவர் மார்க்ச யத்த ன்
மீதும்

கம்யூனிசத்த ன்

மீதும்

நம்ப க்ைக

ெகாண்டவராக

மாற னார்.

கல்வ யால் சீனாைவ மாற்ற முடியும் என்க ற நம்ப க்ைக மாற யது. அரச யல்
ேபாராட்டங்கள், சமூகத்த ல் சீர்த ருத்தம் மற்றும் புரட்ச ஆக யவற்ற ன் மூலேம
சீனாவ ன் முழு சுதந்த ரத்ைத அைடய முடியும் என்று நம்ப னார்.

1921ஆம்

ஆண்டில் இவர்கள் ப ரான்ஸ் நாட்ைட வ ட்டு ெவளிேயற்றப்பட்டனர். உடேன
இவர்கள் சீனா த ரும்ப னார்.
இவர்கள் இருவரும் 1922ஆம் ஆண்டில் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ல்
உறுப்ப னராக ேசர்ந்தனர்.

கட்ச ய ன் மிக முக்க யமான தைலவர்களில்

ஒருவராக காய் ெஹெசன் மாற னார். ஆரம்ப கால கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன்
ெபண் உறுப்ப னர்களில் ஒருவராக ச யாங் ஜிங்யு இருந்தார். இவர் சீனக்
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கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் மத்த ய குழுவ ன் முதல் ெபண் உறுப்ப னராகவும்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

இவர் ெபண்கள் பணியகத்த ன் முதல் ெபண்

இயக்குனராகவும் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.
ேபாராட்டம்
சீனப்

ெபண்களின்

ப ரச்சைனகைள

கட்டுைரகைள இவர் எழுத னார்.

ைமயமாக

ைவத்து

பல

இந்த கட்டுைரய ல் சீனப் ெபண்கள்

ஒன்றுபட்டு வ டுதைலக்காகப் ேபாராட ேவண்டும் என்று அைழப்பு வ டுத்தார்.
இவர் 1923ஆம் ஆண்டு த

ரிபப்ளிகன் ெடய்லி என்ற பத்த ரிக்ைகய ன்

ஆச ரியராகவும் பணியாற்ற னார்.

1923ஆம் ஆண்டில் நடந்த மூன்றாவது

ேதச ய மக்கள் காங்க ரஸில் இவர் மீண்டும் மத்த ய குழு உறுப்ப னராக
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

ேமலும் ெபண்கள் இயக்கக் குழுவ ன் முதல்

ெசயலாளராகவும் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.
இவர் ெபண்கள் இயக்க மேசாதாைவ உருவாக்க னார்.

ெபண்கள்

இயக்கத்த ன் மூலம் ெபண்கள் தங்கள் ெசல்வாக்ைகப் ெபறுவதற்கு வழி
வகுத்தது.

இத ல் ெபண்களின் வாக்குரிைம,

வாரிசுரிைம,

த ருமண

சுதந்த ரம், கல்வ , சமத்துவம், இழப்பீடு சமத்துவம் ேபான்ற பாலின சமத்துவம்
இந்த வைரவ ல் அடங்க ய ருந்தது.
இவர் 14 ெவவ்ேவறு பட்டுத் ெதாழிற்சாைலய ல் பணிபுரியும் 10000
ெபண்

ெதாழிலாளர்கைள

ஒன்று

த ரட்டி

1924ஆம்

மாதத்த ல் ஒரு ேவைல ந றுத்தத்ைத நடத்த னார்.
ேபாராட்டத்த ற்கு இவர் தைலைம தாங்க னார்.

ஆண்டு

ஜூன்

இந்த ேவைல ந றுத்த
அத க இழப்பீடு மற்றும்

ேவைல ேநரத்ைத 10 மணி ேநரமாக குைறக்க ேவண்டும் என்பது ேவைல
ந றுத்தத்த ன் மிக முக்க ய ேகாரிக்ைகயாகும். 1925ஆம் ஆண்டு ேம 13 ஆவது
இயக்கத்த ன் ேபாது ஷாங்காய் நகரில் பல ேவைல ந றுத்தங்கள் மற்றும்
ேபாராட்டங்களுக்கு இவர் தைலைம தாங்க னார்.
இவர் 1925ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் மூன்றாவது முைறயாக கம்யூனிஸ்ட்
கட்ச ய ன் மத்த ய குழுவ ற்கு ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.

ப றகு மாஸ்ேகா

ஓரியண்ட் கம்யூனிஸ்ட் ெதாழிலாளர் பல்கைலக்கழகத்த ல் படிக்க ரஷ்யா
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ெசன்றார்.
த ரும்ப னார்.

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

இவர் 1927ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மீண்டும் சீனாவுக்கு
ெதாழிற்சங்கங்களின் கூட்டைமப்ப ன் வ ளம்பரத் துைறய ல்

பணியாற்றுவதற்காக வுஹானுக்குச் ெசன்றார்.
இறப்பு

…
ச யாங் காய் ேஷக் 1927ஆம் ஆண்டில் ஷாங்காய் நகரில் கம்யூனிச
எத ர்ப்புப் ேபாைர ெதாடங்க னார்.
பலைர ெகான்று குவ த்தனர்.

ஷாங்காய ல் இளம் கம்யூனிஸ்டுகள்

இக்காலகட்டத்த ல் கம்யூனிஸ்ட் வாழ்க்ைக

ஆபத்தான மற்றும் கடினமான ஒன்றாக இருந்தது. கம்யூனிஸ்டுகள் என்று
கருதுபவர்கள் வ சாரைண இன்ற அடிக்கடி சுடப்பட்டனர்.

இதற்ெகல்லாம்

அஞ்சாமல் இவர் தனது பணிைய ைதரியமாக ெசய்து வந்தார்.
வுஹான் ேதச ய அரசாங்கத்தால் கம்யூனிஸ்டுகள் ேவட்ைடயாடப்பட்டனர்.
ச யாங் ஜிங்யு 1928ஆம் ஆண்டு மார்ச் 20 அன்று ைகது ெசய்யப்பட்டார். இவர்
ப ெரஞ்சு அத காரிகளால் ேதச யவாத அரசாங்கத்த டம் ஒப்பைடக்கப்பட்டார்.
ச ைறய ல் பல்ேவறு ச த்த ரவைதகைள அனுபவ த்தார்.
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சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

தங்கள் கட்ச ய ன் ரகச யங்கைள ஒரு ேபாதும் ெவளிப்படுத்தவ ல்ைல.
இவருக்கு மரண தண்டைன வ த க்கப்பட்டது. மரண தண்டைன நாளில்
ேதச பக்த உணர்ைவ மக்களிடம் ஊட்டினார்.

இதனால் காவலர்களால்

தாக்கப்பட்டார். வாைய மூடிக் ெகாண்டு இருக்கும்படி அவர்கள் அடித்தார்கள்.
இவர் 1928 ஆண்டு ேம 1 அன்று தூக்க லிடப்பட்டார். அப்ேபாது இவருக்கு
வயது 33 தான். இதன் ப றகு மூன்று மாதங்கள் கழித்து இவரது கணவரும்
தூக்க லிடப்பட்டார்.

இவர்கள் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச க்காக உய ர் த யாகம்

ெசய்தவர்கள் என்க ற அடிப்பைடய ல் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் இவர்களுக்கு
அஞ்சலி ெசலுத்தப்பட்டு வருக றது.
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15.

வில்மா எஸ்பின்

இவர் க யூபா ெபண்களின் கூட்டைமப்பு என்ற அைமப்ப ன் நீண்ட
காலத் தைலவராக இருந்தவர்.

இவர் ஒரு ெபண்ணியவாத

க யூபா புரட்ச ய ல் பங்ெகடுத்த ஒரு ெபண் புரட்ச யாளர்.
ேபாராட்டத்த ல் தன்ைன இைணத்துக் ெகாண்டார்.

ேமலும்

இவர் ஆயுதப்

இவர் ேவத ய யல்

ெபாற ய யல் பட்டப்படிப்ைப முடித்தார். இந்தப் பாடத்ைத க யூபாவ ல் படித்த
முதல் ெபண்களில் இவரும் ஒருவர் ஆவார்.
இவர்

தனது

வாழ்நாள்

முழுவதும்

ெபண்களின்

நலனுக்காகவும்,

ெபண்களின் சமூக மாற்றுத்த ற்காகவும், க யூபாவ ல் ேசாசலிச அைமப்பு
உருவாவதற்கும் பாடுபட்டார்.
ேபாராளி என அைழக்க ன்றனர்.

இவைர க யூபாவ ன் புரட்ச கரப் ெபண்
அது மட்டுமல்லாமல் புரட்ச க்குள் புரட்ச

ெசய்தவர் என இவர் புகழப்படுக றார்.

க யூபாவ ல் துவங்கப்பட்ட க யூபா

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச ய ன் ஸ்தாபக உறுப்ப னர்களில் ஒருவராகவும் இவர்
இருந்தார். அவர்தான் வ ல்மா எஸ்ப ன் (Vilma Espin) என்பவர் ஆவார்.

…
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ப றப்பு
இவர் 1930ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 7 அன்று சாண்டியாேகா டி க யூபாவ ல்
ப றந்தார்.

இவர் மிகவும் வசத யான குடும்பத்த ல் ப றந்தார்.

இவரது

தந்ைத ேஜாஸ் எஸ்ப ன் என்பவர் ஒரு பணக்கார க யூபா வழக்கற ஞர்.
இவரது தாயார் ெபயர் மார்கரிட்டா குய்ேலாய ஸ் ஆகும். இவருக்கு வ ல்மா
லூச லா எஸ்ப ன் குய்ேலாய ஸ் (Vilma Lucila Espin Guillois) என ெபயரிட்டனர்.
ஆனால் வ ல்மா எஸ்ப ன் அல்லது எஸ்ப ன் என்ேற அைழத்தனர். இவருக்கு
ந ல்சா, இவான், ேசானியா மற்றும் ேஜாஸ் ஆக ய நான்கு உடன்ப றப்புகள்
இருந்தனர்.
தந்ைத உயர் நடுத்தர குடும்பத்த னர் இருக்கும் ேராட்டரியன், லயன்ஸ்
க ளப் ஆக யவற்ற ல் உறுப்ப னராக இருந்தார். இவர் மிகவும் வசத யான ஒரு
வாழ்க்ைகச் சூழ்ந ைலய ல் வளர்க்கப்பட்டார். இவரது தந்ைத பாரம்பரியமான
கருத்துக்கைளப்

ப ன்பற்ற

கூடியவராக

இருந்தார்.

பழைமயானக்

கருத்துக்கைள ெகாண்டிருந்த ேபாத லும் தனது மகளுக்கு ச றந்த கல்வ ையக்
ெகாடுப்பத ல் எந்த தீங்கும் க ைடயாது என்ற நம்ப க்ைக உைடயவராக
இருந்தார்.
கல்வ
இவர்

ஆரம்பக்

சாண்டியாேகாவ ல்

கல்வ

முடித்தார்.

ேபாதைனையத் கற்றார்.
படித்தார்.
இல்ைல

இருப்ப னும்
என்பது

மற்றும்

இரண்டு

கல்வ

ஆண்டுகள்

அைனத்தும்
மதச்சார்பற்ற

ப றகு இரண்டு ஆண்டுகள் மதப் பள்ளிய ல்
இவருக்கு

குற ப்ப டத்தக்கது.

பல்கைலக்கழகத்த ல்

இைடந ைல

ேவத ய யல்

இயற்ைகயாகேவ

மத

சாண்டியாேகாவ ல்
ெபாற ய யல்

பட்டம்

நம்ப க்ைக
உள்ள

ஒரு

ெபற்றார்.

க யூபாவ ல் இந்தப் பாடத்ைத படித்த முதல் ெபண்களில் ஒருவர் என இவர்
கருதப்படுக றார்.
இவரது ேவத ய யல் அற வு எத ர்காலத்த ல் க யூபாவ ற்கு பயன்படும் என
அவரது தந்ைத நம்ப னார். பட்டம் ெபற்ற ப றகு ேகம்ப ரிஜ் மாசசூெசட்ஸில்
உள்ள எம்ஐடி ய ல் ேசர்ந்து படிக்குமாறு அவரது தந்ைத ஊக்குவ த்தார்.
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இவர் அெமரிக்கா ெசல்வதன் மூலம் ேசாசலிச நடவடிக்ைகய ல் ஈடுபடுவைதத்
தடுக்க முடியும் என அவரது தந்ைத நம்ப னார். இவர் அெமரிக்கா ெசன்று
எம்ஐடிய ல் கல்வ கற்க சம்மத த்தார். அெமரிக்காவ ல் உள்ள மாசாசூெசட்ஸ்
பல்கைலக்கழகத்த ல் பட்டப்படிப்ைப முடித்தார்.

இதன் மூலம் இவர் ஒரு

முதுகைலப் பட்டத்ைதயும் ெபற்றார்.
க யூபா
இவர் ெமக்ச ேகா வழியாக க யுபா வந்து ேசர்ந்தார். ெசாந்த மண்ணுக்கு
த ரும்ப ய ப றகு அவர் கண்ட காட்ச
ஏற்படுத்த யது.
ஆட்ச

அெமரிக்க ஏகாத பத்த யத்த ன் ைகக்கூலியாக இங்கு

நடந்து வந்தது.

வைதத்தான்.
இருந்தது.

அவருக்கு மிகப்ெபரிய எரிச்சைல

ெகாடுங்ேகாலன் பாடிஸ்டா மக்கைள வாட்டி

த மிர்ப டித்த அெமரிக்கர்களின் ேகளிக்ைக பூமியாக க யுபா

க யூபாவ ல் ெபண்கள் வ லங்குகைள வ ட மிகவும் ேகவலமாக

நடத்தப்படுவைதக் கண்டார். இதனால் அெமரிக்காவ ன் மீது இவருக்கு அத க
ெவறுப்பு ஏற்பட்டது.
இயக்கம்
சர்வாத காரி

புல்ெஜன்ச ேயா

பாடிஸ்டாவுக்கு

எத ராக

க யூபாவ ல்

ேபாராட்டங்கள் ெவடித்தன. பாடிஸ்டாவ ன் ஊழல் மற்றும் சர்வாத காரத்துக்கு
எத ராக

ப டல்

காஸ்ட்ேரா

தைலைமய ல்

ேபாராட்டங்கள்

ெவடித்தன.

சாண்டியாேகாவ ல் 1952ஆம் ஆண்டு பாடிஸ்டா அரசுக்கு எத ராக க ளர்ச்ச
உருவானது.

இந்தக்

க ளர்ச்ச யானது

அற க்ைககள்,

ப ரகடனங்கள்,

அணி வகுப்புகள் மற்றும் காவல் துைறய டம் ேமாதல்கள் என பலவற்ைற
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க ளர்ச்ச

சரியாகத்

த ட்டமிடாதக் காரணத்தால் ேதால்வ ையத் தழுவ யது.
சாண்டியாேகாவ ல்

ப டல்

காஸ்ட்ேரா

தைலைமய ல்

ேமான்காடா

இராணுவமுகாம் 1953 ஆம் ஆண்டு ஜூைல 26 அன்று தாக்கப்பட்டது. இது
ெபரும் வன்முைறயாக ெவடித்தது. இந்த தாக்குதல் ேபரழிைவ ஏற்படுத்த யது.
பல க ளர்ச்ச யாளர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். பலர் ச ைறய ல் அைடக்கப்பட்டுச்
ச த்த ரவைத ெசய்யப்பட்டனர்.

துப்பாக்க ச் சூடு ஆங்காங்ேக நடந்து

ெகாண்டிருந்தது. பல படுெகாைலகளும் நடந்தன.
ேமான்காடா தாக்குதலுக்குப் ப றகு வரலாறு என்ைன வ டுவ க்கும்
என்ற தைலப்ப ல் ப டல் காஸ்ட்ேரா ேபச னார்.

இவரது உணர்ச்ச மிக்க

ேபச்சு சாண்டியாேகாவ ல் இைளஞர்கைள தட்டி எழுப்ப யது. தீவு முழுவதும்
ேபாராட்டம் ெவடித்தது.

அைனவரும் ப டல் காஸ்ட்ேராைவ தைலவராக

ஏற்றுக் ெகாண்டனர். உடேன ப டல் காஸ்ட்ேரா ைகது ெசய்யப்பட்டு ச ைறய ல்
அைடக்கப்பட்டார். அதன் ப றகு க ளர்ச்ச அைமத ஆக வ ட்டதாக பாடிஸ்டா
நம்ப னார்.
ேமான்காடா
காஸ்ட்ேராவுக்கும்

தாக்குதலிலிருந்து
1955ஆம்

ஆண்டில்

தப்ப யவர்களுக்கும்,
பாடிஸ்டா

ப டல்

ெபாதுமன்னிப்பு

வழங்க னார். ப டல் காஸ்ட்ேரா ெமக்ச ேகாவ ற்கு தப்ப ச் ெசன்றார். 1953ஆம்
ஆண்டு ஜூைல 26 அன்று சாண்டியாேகா ராணுவ முகாம் மீது தாக்குதல்
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நடத்த ய த னத்ைத ந ைனவு கூறும் வைகய ல் ஒரு இயக்கத்ைத ஆரம்ப த்தார்.
அதற்கு ஜூைல 26 இயக்கம் என ெபயரிட்டார்.

அதைனத் ெதாடர்ந்து

ெமக்ச ேகாவ ல் ஒரு ெகாரில்லா பைடைய ப டல் காஸ்ட்ேரா உருவாக்க னார்.
இது

க யூபாவ ன்

முன்னணிப்

புரட்ச கர

இயக்கமாக

மாற யது.

சாண்டியாேகாவ ல் ப ராங்க் பயஸ் என்பவர் பாடிஸ்டா எத ர்ப்பு இயக்கத்ைத
முன்னின்று நடத்த வந்தார்.

இவர் ஜூைல 26 இயக்கத்ைத முன்னின்று

அங்கு நடத்த னார். 1956ஆம் ஆண்டு சாண்டியாேகாவ ற்கு வ ல்மா எஸ்ப ன்
வந்து ேசர்ந்தார். அங்கு ப ராங்க் பயஸ் என்ற புரட்ச கர ேபாராளியால் இவர்
புரட்ச ப் பாைதக்கு ஈர்க்கப்பட்டார்.

பாடிஸ்டாவ ற்கு எத ராக ஆயுதேமந்த ய

ேபாராட்டத்த ல் வ ல்மா தன்ைன இைணத்துக் ெகாண்டார்.

…
ப ராங்க்

பயஸுடன்

பணியாற்ற னார்.

இைணந்து

ஓராண்டு

காலம்

க ழக்கு க யூபாவ ல் நகர்ப்புற புரட்ச

புரட்ச ய ல்

இயக்கத்த ற்கு

தைலைம தாங்க னார். 1957ஆம் ஆண்டு அெமரிக்க ஆதரவு கூலிப்பைடயால்
ப ராங் பயஸ் படுெகாைல ெசய்யப்பட்டார். அதன்ப றகு வ ல்மா அங்குள்ள
ச யாரா மிஸ்ரா மைலப்பகுத ய ல் தைலமைறவு வாழ்க்ைக நடத்த னார்.
அங்கு சக ேபாராளிகளுக்கும் உதவ ெசய்தார். அங்கு பல வீரர்கள் மற்றும்
வ வசாய களுக்கு படிக்கவும், எழுதவும் கற்றுக் ெகாடுத்தார்.
www.Kaniyam.com

104

FreeTamilEbooks.com

ஏற்காடு இளங்ேகா

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

புரட்ச
இவருக்கு ஸ்பானிஷ் மற்றும் ஆங்க லம் ஆக ய இரண்டு ெமாழியும் ேபசும்
த றைம இருந்ததால் சர்வேதச அளவ ல் புரட்ச கர இயக்கத்த ற்கு இவரால்
உதவ முடிந்தது. ெமாழி ெபயர்ப்பாளராகவும் பணிபுரிந்தார். க ளர்ச்ச ய ன்
ேபாது உய ர் ப ைழத்த காஸ்ட்ேரா மற்றும் ச ல ேதாழர்கள் ஓரியண்ேட
மாகாணத்த ன் ச யராவ ற்கு தப்ப னார். அச்சமயத்த ல் எஸ்ப ன் ப டிபடாமல்
தப்ப த்தார்.

இவர் 1957ஆம் ஆண்டில் சாண்டியாேகாவ ல் ெதாடர்ந்து

பணிபுரிந்தார்.

சாண்டியாேகாவ ல் ஒரு தைலமைறவு வாழ்க்ைகைய

ேமற்ெகாண்டார்.

அங்க ருந்து காஸ்ட்ேராவுக்கு ரகச யச் ெசய்த கைள

எடுத்துச் ெசல்லும் பணிையயும் இவர் ெசய்தார்.
ேவத ய யல் ெபாற யாளரான இவர் தமது கல்வ ையப் பயன்படுத்த
க ளர்ச்ச பைடக்கு ேதைவயான ேநபாம் குண்ைட உருவாக்க னார்.

இைத

வீசுவதற்கு என ஒரு வ மானமும் இருந்தது. ச யரா ெசன்று காஸ்ட்ேராைவ
சந்த த்தார்.
முதன்

அதன் ப றகு அவரது சேகாதரர் ராவுல் காஸ்ட்ேராைவயும்

முைறயாகச்

சந்த த்தார்.

அச்சமயத்த ல்

எஸ்ப ைனக்

ெசய்ய சாண்டியாேகாவ ல் தீவ ரமாக ேதடிக் ெகாண்டிருந்தனர்.

ைகது
இவர்

சாண்டியேகாவ ற்கு மீண்டும் ெசல்வது ஆபத்தானது என்பைத உணர்ந்தார்.

…
இவர் அப்ேபாது ெடேபாரா என்ற ரகச ய ெபயரில் புரட்ச யாளராக
ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்.
மருத்துவமைனகள்
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ேதைவயான

ஒரு

ந ர்வாக

உருவாக்குவதற்கு கடினமாக உைழத்தார்.

வைலயைமப்ைப

இவர் கருத்த யல் ரீத யாக

எதுவும் அற யப்படாதவராகேவ இருந்தார். ஆனால் பாடிஸ்டாவ ன் அழிைவ
வ ரும்ப னார்.

அவருக்கு மார்க்ச யம் பற்ற எதுவும் ெதரியாது.

அவருக்கு

மார்க்ச யம் பற்ற ராவுல் காஸ்ட்ேரா கற்றுக் ெகாடுத்தார்.
க யூபா புரட்ச 1959ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 அன்று ெவற்ற ெபற்றது.
பாடிஸ்டா நாட்ைட வ ட்டு துரத்த

அடிக்கப்பட்டார்.

காஸ்ட்ேரா தைலைமய ல் புத ய அரசு பதவ

அதன் ப றகு ப டல்

ஏற்றது.

புத ய புரட்ச கர

அரசாங்கத்த ல் எஸ்ப னுக்கு ஒரு முக்க யமான பதவ வழங்கப்பட்டது.
ெபண்களின் முன்ேனற்றம்
க யூபாவ ல் ெபண்கைள அணித ரட்டும் பணி இவருக்கு அளிக்கப்பட்டது.
இவர் 1960 ஆம் ஆண்டில் க யூபா ெபண்கள் கூட்டைமப்ைப ந றுவ னார். இக்
கூட்டைமப்ப ன் தைலவராக இவர் ேதர்வு ெசய்யப்பட்டார்.

நாடு முழுவதும்

பயணம் ெசய்து நர்சரிகைள ந றுவுதல் ேபான்ற ெசயல்களின் மூலம் பாலின
சமத்துவத்ைத ேமம்படுத்த னார்.
வ ல்மா எஸ்ப ன் க யூபாவ ல் பாலின சமத்துவத்ைத ெவளிப்பைடயாக
ஆதரித்தார். புரட்ச ய ல் அவரது ஈடுபாடு க யூபாவ ல் ெபண்களின் பங்ைக
மாற்ற உதவ யது.

க யூபா புரட்ச உண்ைமய ல் ெபண்களுக்கு 2 வ தமான

வ டுதைலைய ெபற்றுத் தந்தது.

ஒன்று வ டுதைல, மற்ெறான்று பாலின

சமத்துவம். க யூபா ெபண்களின் கூட்டைமப்பு நாட்டில் ஒரு அவசர மருத்துவப்
பைடைய உருவாக்க யது. க யூபா அரசாங்கமும் கூட்டைமப்பும் ேசர்ந்து ெபண்
ெதாழிலாளர்கைள பைடய ல் ேசர ஊக்குவ த்தது.
உைழக்கும் தாய்மார்களின் பணிச்சுைமைய குைறக்க ஆண்கள் வீட்டு
ேவைலகள்

மற்றும்

குழந்ைத

சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

பராமரிப்புக்கு

உதவ

ேவண்டும்

என்று

ெபண்கள் கூட்டைமப்பு 36 லட்சம் ெபண்கைள

உறுப்ப னர்களாகக் ெகாண்ட ெபரும் அைமப்பாக உருெவடுத்தது.

க யூபா

கம்யூனிஸ்ட் கட்ச உருவான ேபாது இதன் ஸ்தாபகர் உறுப்ப னராக வ ல்மா
இருந்தார்.

ப றகு ெபாலிட் பீேரா உறுப்ப னராக உயர்ந்தார்.
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முதல் ெபண்மணியாக 45 வருடங்களுக்கு ேமலாக ேசைவ ெசய்தார்.
வாழ்க்ைக
க யூபா புரட்ச

ெவற்ற

அைடந்த மூன்று மாதத்த ற்கு ப றகு ப டல்

காஸ்ட்ேராவ ன் இைளய சேகாதரர் ராவுல் காஸ்ட்ேராைவத் த ருமணம்
ெசய்து ெகாண்டார். இவர்களுக்கு நான்கு குழந்ைதகள் ப றந்தன. ேதாழர்
வ ல்மா எஸ்ப ன் 2007ஆம் ஆண்டு ஜூன் 18 அன்று இயற்ைக எய்த னார். அரசு
சார்பாக ஒரு நாள் துக்கம் அனுசரிக்கப்பட்டது. ேமலும் க யூபா அரசாங்கம்,
நம் நாட்டிலும் உலக லும் ெபண் வ டுதைலக்காகப் ேபாராடிய ேபாராளிகளில்
இவரும் ஒருவர் என பாராட்டி அற க்ைக ெவளிய ட்டது.
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Reference :
1. இைணய தளம்
2. ேராசா லம்சம்ேபர்க் – தமிேழாைட
3. ச றப்பு பத ப்பு ேராசா லம்சம்ேபர்க் – Madras Review
4. கைலஞர் TV.com
5. இனிெயாரு புரட்ச கர அரச யலுக்கான உைரயாடல் ெவளி ; க ளாரா
ெஜட்க ன் – ஆர். பார்த்தசாரத
6. தமிழ் இந்து, த னத்தந்த , த னமலர் நாளிதழ்கள்
7. ஆன்னி ப ராங்க் – BBC தமிழ்
8. 100 Women of the year – Time The Weekly News Megazine.
9. The Nineteenth Amendment women Get the vote – Karen Price Hosell
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ஆசிரியர் பற்றிய குறிப்பு
தமிழ் ெமாழிய ல் நல்ல அற வ யல் நூல்கள் இல்லாத குைறையக்
கைளவத ல் ஏற்காடு இளங்ேகா முக்க யப் பங்காற்றுக றார்.
ஆண்டில்

ெவளிவந்த

இவரது

முதல்

நூல்

அத சயத்

2000ஆம்
தாவரங்கள்.

அன்ற லிருந்து 22 ஆண்டுகளாக ெதாடர்ந்து பல நூல்கைள எளிய தமிழில்
எழுத வருக றார்.

…
தமிழ்நாடு அற வ யல் இயக்கத்த ன் ேசலம் மாவட்ட உதவ ச் ெசயலாளராக
12 ஆண்டுகளும், மாவட்டச் ெசயலாளராக 8 ஆண்டுகளும் பணிபுரிந்துள்ளார்.
ப ன்னர் தமிழ்நாடு அற வ யல் இயக்கத்த ன் ேசலம் மாவட்டத் தைலவராகவும்
ெசயல்பட்டுள்ளார். இவர் மக்களிடம் அற வ யல் வ ழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்த
முக்க யக் காரணகர்த்தாவாகவும் உள்ளார்.
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இவருைடய பழங்கள் மற்றும் ெசவ்வாய் க ரகமும், ெசவ்வாய் ேதாஷமும்
ஆக ய இரண்டு நூல்கள் அைனவருக்கும் கல்வ இயக்கம் என்ற அைமப்ப ன்
சார்பாக 38000 பள்ளிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இவர் தமிழ்நாடு அற வ யல் இயக்கம் ெவளிய டும் துளிர் அற வ யல் மாத
இதழின் ஆச ரியர் குழுவ ல் முக்க யமானவர்.
இவர் எழுத்துச் ச ற்ப , அற வ யல் மாமணி, வல்லைமமிகு எழுத்தாளர்,
உைழப்பாளர் பதக்கம் ஆக ய வ ருதுகளால் ெகௗரவ க்கப்பட்டுள்ளார்.
1992ஆம் ஆண்டு ஏற்காட்டில் உள்ள ெபரிய ஏரிய ல் மண்டிக் க டந்த
ஆகாயத் தாமைரகைள, மாணவர்கள், ெதாண்டு அைமப்புகள் மற்றும் ெபாது
மக்கள் உதவ யுடன் தமிழ்நாடு அற வ யல் இயக்கம் சார்பாக, நீக்க ஏரிையத்
துப்புரவு ெசய்தார்.
இைணயதளம் ெபாதுவகத்த ல் 23 துைணப்பகுப்புகளின் மூலம் 19,390
படங்கைள இைணத்துள்ளார்.
ஏற்காடு மைலய ல் உள்ள தாவரங்கைள வைகப்படுத்த , ெபயரிட்டு,
அைனத்து

புைகப்படங்கைளயும்

பத வ ட்டுள்ளார்.

இதுவைர

இைணயதளம்

2,653

தாவரங்களின்

ெபாதுவகத்த ல்
10,081

படங்கைள

இைணத்துள்ளார்.
ப ரித லிப என்னும் இைணயத்த ல் 109 கட்டுைரகைள எழுத யுள்ளார்.
இதுவைர 21,985 ேபர் அக்கட்டுைரகைளப் படித்துள்ளனர்.

ப ரித லிப

தளத்த ல் 1,00,000 வார்த்ைதகள் எழுத யைமக்காக பாராட்டுச் சான்ற தழ்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ப்ரீ

தமிழ்

இ-புக்ஸ்

மூலம்

33

புத்தகங்கள்

இைணயத்த ல்

ெவளிய டப்பட்டுள்ளன. அைவ ஜூன் 2015 முதல் ஜூன் 2022 வைர 5,64,612
முைற பத வ றக்கம் ெசய்யப்பட்டுள்ளன.
ச ற ய அளவ லும், ெபரிய அளவ லும் 105 புத்தகங்கைள இதுவைர
எழுத யுள்ளார். ெதாடர்ந்து அற வ யல் நூல்கைள எழுத வருக றார்.
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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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நாம்

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

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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சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

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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� கட்டற்ற

ெமன்ெபாருட்கள்,

சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்
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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சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

ெ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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சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

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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சமூகப் ெபண் ேபாராளிகள்

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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